
Bab I Pledoi ABB - Pendahuluan 

I.   PENDAHULUAN. 

 
Majelis Hakim yang kami muliakan. 

Sdr Penuntut Umum Yth 

Hadirin Pengunjung Sidang yang kami hormati 

 
Setelah mengikuti dan menyimak dengan cermat jalannya persidangan, juga setelah 

mendengarkan pembacaan tuntutan hukum terhadap klien kami USTADZ ABUBAKAR 

BA’ASYIR, kini sampailah giliran kami untuk menyampaikan Nota Pembelaan kehadapan 

persidangan yang mulia ini. 

 
Dalam kesempatan ini, kami Tim Pembela Terdakwa,  sebagaimana Sdr  Penuntut Umum yang 

telah terlebih dahulu,  juga ingin mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Bapak Ketua 

Majelis yang dengan bantuan yang terhormat para hakim anggotanya telah dapat menyelesaikan 

pemeriksaan atas perkara ini dengan cermat dan teliti sehingga kebenaran yang didasarkan atas 

fakta-fakta persidangan telah tersingkap serta terungkap kepermukaan, kami juga mencatat bahwa 

Ketua majelis telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tim Pembela bukan saja 

dalam mengajukan saksi-saksi a decharge yang kami anggap relevan, akan tetapi juga 

memberikan kebebasan dan tidak pernah membatasi pada saat Tim Pembela mengajukan 

pertanyaan baik kepada para saksi maupun kepada Terdakwa, sehingga mereka semuanya, 

khususnya  terdakwa, dapat memberikan keterangan dalam suasana bebas tanpa sedikitpun 

merasa tertekan. Terdakwa sebagaimana dinyatakan  sejak awal, hanya ingin memberikan 

keterangan dimuka Pengadilan dan menolak diperiksa oleh penyidik kepolisian yang telah 

memperlakukannya secara tidak manusiawi.  

 
Dihadapan  Majelis Hakim, barulah Terdakwa merasa  memperoleh kesempatan bukan saja untuk 

menjawab semua pertanyaan yang diajukan akan tetapi juga menjelaskan apa yang perlu 

disampaikan. Terdakwa sangat berkepentingan dan ingin sekali dipertemukan dan atau 

dikonfrontir bukan saja dengan Omar Al Faruq yang telah begitu tega memfitnahnya, akan tetapi 

juga dengan saksi-saksi yang ada dalam tahanan Singapura dan Malaysia, khususnya saksi Faiz 

Abubakar Bafana, akan tetapi keinginan Terdakwa untuk bisa berhadapan langsung dengan 

mereka sangat disayangkan tidak dapat terlaksana. Berhadapan langsung face to face dalam 

keadaan bebas tentunya mempunyai dampak dan suasana psychologis yang sangat berbeda, 
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ucapan yang diucapkan dengan jujur dan bohong akan cepat nampak dari mimik dan cara mereka 

menjawab. 

 
Dengan berhadapan langsung kita akan segera tahu air mata yang menitik pada pipi Bafana itu 

karena memang terharu melihat nasib Ustad Abu yang bisa sulit karena ucapan yang keluar dari 

lubuk hatinya, atau justru sebaliknya ia merasa berdosa dan tertekan karena harus dan terpaksa 

mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan  bathinnya yang ia tidak mampu untuk 

menolaknya karena akan berakibat buruk terhadap nasib  dirinya yang berada dibawah tekanan 

penguasa yang menahannya. Sekali lagi  buat mereka yang sudah berpengalaman dipersidangan 

dalam menghadapi saksi, pertanyaan silang atau cross examination  apalagi jika dipertemukan 

dengan saksi lain yang terkait, dari jawaban para saksi atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

akan segera nampak siapa yang sebenarnya bohong dan siapa yang jujur, dengan cara inilah 

kebenaran materiel dapat digali dan diketemukan. 

 
Akan tetapi sangat kami sayangkan karena dalam persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim 

kemudian telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Penetapan yang kontroversial yaitu  

tentang pemeriksaan saksi melalui fasilitas  teleconference yang  tidak dapat kami terima, karena 

selain tidak mempunyai dasar hukum, juga sulit untuk dipertanggung-jawabkan dan diterima  

sebagai alat bukti yang sejati, yang mempunyai nilai yuridis. Apalagi kesaksian yang tidak 

berdasarkan hukum dan diragukan tersebut dipakai untuk menentukan nasib seseorang   

(mengenai hal ini kami akan membahasnya dalam bagian tersendiri). 

 
Kepada yang terhormat Sdr. Jaksa dengan semua jajarannya, kami sampaikan juga penghargaan 

karena telah melaksanakan tugas kewajiban selaku Penuntut Umum dengan correct dan penuh 

tanggung jawab, sehingga membantu lancarnya persidangan ini, meskipun pada akhirnya kami 

harus  menyatakan bahwa kami sangat tidak sependapat dengan kesimpulan sebagaimana terbaca 

dalam surat tuntutannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan 

perbuatan-perbuatan yang didakwakan. 

 
Selanjutnya dalam kesempatan ini sudah sepatutnya pula kalau kami  mengacungkan pujian dan 

penghargaan kepada petugas Kepolisian yang telah menjaga keamanan persidangan ini dengan 

penuh kebijaksanaan dan kesabaran sehingga jalannya persidangan turut terjaga dengan aman dan 

terkendali. Akhirnya tidak lupa kami sampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran mass media 

yang telah menginformasikan jalannya persidangan ini secara luas sehingga masyarakat dapat 

pula mengikuti segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini. 

 2



Bab I Pledoi ABB - Pendahuluan 

 
Majelis hakim yang kami muliakan. 

 
Pada awal persidangan, setelah Sdr. Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan, kami Tim 

Pembela Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan atas Dakwaan tersebut,  yang sungguh 

sangat disayangkan telah ditolak oleh Majelis Hakim melalui penetapannya. Sekarang, setelah 

seluruh pemeriksaan atas perkara ini selesai dirampungkan, setelah para saksi dan Terdakwa 

memberikan keterangan,  kami berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah kami uraikan dalam 

Nota Keberatan menjadi relevan untuk disinggung kembali. 

 
Sebagaimana telah kami nyatakan dalam Nota Keberatan, Kami, Tim Pembela telah secara 

khusus meminta perhatian agar kiranya Majelis Hakim secara cermat dan teliti memperhatikan 

segala sesuatu yang menjadi latar belakang mengapa sampai seorang Ustadz bernama Abubakar 

Ba’asyir harus ditangkap, ditahan dan akhirnya duduk dikursi pesakitan untuk diadili sebagai 

Terdakwa dihadapan Majelis Hakim, dan akhirnya menurut sdr Penuntut Umum patut untuk 

dijebloskan dalam penjara karena dianggap terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. 

Tidak tanggung-tanggung ustad yang sudah renta ini dituntut untuk dihukum selama 15 tahun 

lamanya, semoga tuntutan untuk menjebloskan ustad tua kedalam penjara selama 15 tahun ini 

tidak bertentangan dengan hati nuraninya. 

 
 
 Majelis yang kami muliakan. 

 
Dalam Nota Keberatan  telah kami singgung,  bahwa timbulnya perkara ini berawal mula  dari 

pemberitaan Majalah TIME yang antara lain menulis : 

 
“…laporan CIA menyatakan Abubakar Ba’asyir yang dituduh sebagai pemimpin 

spiritual JI memerintahkan FARUQ untuk menggunakan perangkat dan sumber 

daya JI untuk melaksanakan pengeboman…dst”, 

“Al Faruq menyatakan Ba’asyir juga menjadi otak dibelakang pengeboman masjid 

terbesar di Jakarta tahun 1999…..dst 

“Baásyir diinginkan oleh Pemerintah SINGAPURA………dst. 

 
Masih menurut majalah TIME; 

 
“Faruq sempat membuat dunia terpukau setelah dikabarkan Majalah Time 

bersaksi didepan penyidik CIA bahwa ia penah berencana membunuh Megawati 
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dan terlibat sejumlah peledakan bom dinegari ini. Dan yang paling istimewa 

semua rencana jahat itu, konon, diakuinya atas setahu dan dengan bantuan 

Ba’asyir” 

 
Kami garis bawahi kalimat majalah TIME : “…bersaksi didepan penyidik CIA..”  

 
Kemudian setelah pemberitaan  itu bagaikan bola salju, berita yang bersumber dari laporan CIA 

tadi (sekali lagi berdasar laporan CIA) mengelinding dan atau sengaja digelindingkan  menjadi 

opini yang gemanya semakin lama semakin membesar, kiranya tidak dapat dibantah bahwa opini 

yang telah mencuat tersebut memang sengaja digarap, dimanage dan dimunculkan secara terus 

menerus  sedemikian rupa dengan tujuan agar dunia yakin bahwa Ustadz Abubakar Ba’asyir 

benar-benar sebagai sosok seorang terorist yang harus ditindak.  

 
Pemerintah Singapura dengan sigap langsung menangkap bola yang dilontarkan oleh Majalah 

TIME tersebut, -terbukti- Mr Lee Kwan Yew langsung menuduh bahwa Indonesia adalah sarang 

terroris,  seperti dikatakan Majalah TIME 

 
..”Singapura memang kemudian  menginginkan Ba’asyir” 

 
Jadi, tidak mengherankan kalau kemudian pemerintah Singapura dengan antusias merespons 

permintaan Pengadilan bagi terselenggaranya acara pemeriksaan saksi melalui teleconference 

dengan memberikan fasilitas, kemudahan dan kesediaan menghadapkan tahanannya (sudah tentu 

dengan paksa) dihadapan Kamera untuk bersaksi. 

 
Menjadi pertanyaan bagi kita semua rakyat Indonesia, akankah Pemerintah Singapura bersikap 

sama dengan bersedia mengekstradiksi dan atau menyerahkan para koruptor yang lari dari 

Indonesia dan bersembunyi dinegaranya ? Atau setidak tidaknya melakukan kerjasama untuk 

memberantas korupsi dan penyelundupan, yang banyak para pelakunya berada di negara     

tersebut ? 

 
Mustahil pimpinan Negara itu mau menyerahkan dan bekerjasama, karena para pelarian itu 

bersembunyi dinegaranya dengan membawa fulus yang tentunya berbeda dengan mereka yang 

telah mendapat stigma sebagai teroris yang dianggap dapat membahayakan negaranya. Mustahil 

para pemimpin di negeri kecil tersebut mau menyerahkan dan bekerjasama, karena para koruptor 

dan penyelundup tersebut telah memakmurkan negara tersebut. 
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Demikian juga halnya Pemerintah Amerika Serikat yang ternyata juga menolak  menghadapkan 

Omar al Faruq yang diminta oleh Pengadilan  kita. Padahal, sebagaimana telah kita ketahui , 

nama Al Faruq telah pula menghiasi berbagai mass media, bahkan konon katanya telah pula 

sempat diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan sempat pula dibuat BAP-nya yang kontroversial  itu 

yang anehnya tidak pernah ditampilkan dalam berkas perkara ini. 

 
Melihat kenyataan ini maka wajar dipertanyakan, kebenaran materiel macam apa yang 

sebenarnya hendak diungkapkan oleh  sdr Penuntut Umum  ?. Kami harus menyatakan bahwa 

lembaga kejaksaan  sudah tidak lagi menempatkan dirinya sebagai penuntut untuk kepentingan 

bangsa dan Negara , akan tetapi sepertinya sudah berada dibawah bayang-bayang Kepolisian 

yang pada kenyataannya sudah pula menelan mentah-mentah info-info yang diterima dari CIA. 

Bahkan sejak awal sudah seharusnya Kejaksaan mengembalikan dan menolak pelimpahan berkas 

perkara untuk dilengkapi, bukan malahan meng-ubah pasal dakwaan. Perubahan Dakwaan 

tersebut memperlihatkan bahwa bukti - bukti awal yang dijadikan dasar penangkapan ustad Abu 

Bakar Ba'asyir tidaklah memadai untuk diajukan sebagai dasar penuntutan.  Kejaksaan sejak awal 

sudah seharusnya menolak perkara ini jika BAP Omar al Faruq  yang menghebohkan tidak 

disertakan dalam berkas perkara. Itulah yang terjadi, maka kesan bahwa penahanan dan 

pengajuan perkara ini terkesan sangat dipaksakan tidak dapat dibantah. 

    
Sekali lagi kita telah kehilangan harga diri, kita telah kehilangan kehormatan sebagai bangsa yang 

mempunyai kedaulatan hukum sendiri. Pemerintah Amerika Serikat menekan, Singapura 

menuduh, maka  yang terjadi adalah Ustad Baásyir harus dijadikan tumbal, meski tidak 

mendapatkan alat bukti maka alasan baru dengan mudah diciptakan, kesan yang mencuat adalah 

kita menyerah terhadap kepentingan negara-negara lain. Pengalihan tuduhan atas Ustad Abu, 

menunjukkan bahwa kasus ini bukan lagi masalah hukum akan tetapi merupakan kepentingan 

politik dari Pemerintah Amerika Serikat, kepentingan politik dari Singapura dan kepentingan 

politik dari segelintir elit dan pejabat keamanan Indonesia. Sebagai bangsa ternyata kita telah 

menari diatas gendang orang lain.  

 

Aparat kepolisian berkepentingan untuk tetap menahan Ustad Baásyir, itu sebabnya digunakan 

berbagai alasan  yang memungkinkan untuk upaya tersebut. Bersamaan dengan terjadinya 

pengalihan tuduhan seorang pengamat mengatakan timbul kesan bahwa nampaknya pengalihan 

tuduhan  terhada terdakwa merupakan “barter” atas kebaikan pemerintah AS memberi sumbangan 

beberapa juta dollar untuk program pelatihan bagi instansi Kepolisian RI. Sungguh disayangkan 
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kehormatan sebagai bangsa telah dilacurkan oleh segelintir elit pejabat yang korup, kemaruk dan 

gila kekuasaan. 

 
Majelis yang kami hormati. 

   
Pertanyaan yang sekarang belum terjawab adalah mengapa Umar Al Faruq yang menurut 

“pengakuannya” telah bekerja sama dengan Terdakwa untuk dan atau telah melakukan kejahatan 

di Indonesia justru dengan enteng  diserahkan kepada pihak AS. ? Menurut para pengamat inilah 

bagian dari pekerjaan para intel dan para spion. 

 
DPR seharusnya dapat meminta penjelasan mengenai hal ini kepada KAPOLRI. 

 
Majelis Hakim yang kami muliakan. 

 
Begitulah cara AS dengan Presiden Bush dalam membangun, merekayasa dan kemudian 

memanage opini secara sistematis dengan melakukan dis-informasi,  propaganda dan black 

propaganda melalui berbagai pernyataan yang kemudian dimuat oleh mass media. Termasuk 

pernyataan ketika Hotel JW Mariot meledak dan Hambali yang dikatakan tertangkap. Mass media 

diseluruh dunia secara menyolok memuat berita ini, maka sebelum penyidikan dimulai 

tudinganpun sudah terlebih dahulu diarahkan kepada makhluk yang diberi nama Jama'ah 

Islamiyah, dan siapa pemimpin Jama'ah Islamiyah di Indonesia  ? Ya, Terdakwa yang tengah 

diadili dan menunggu nasib. Apakah meledaknya Mariot dan tertangkapnya Hambali satu 

Kebetulan dengan persidangan terdakwa yang mendekati akhir  ? Entahlah. Yang pasti, Skenario 

global dengan sutradara tunggal tersebut haruslah diwaspadai, jangan sampai memporak-

porandakan kita sebagai bangsa yang berdaulat. Jangan sampai kita masuk dan terjebak dalam 

skenario tersebut.  

 
Oleh karenanya sangat beralasan bilamana kami mintakan perhatian yang serius kepada Majelis 

Hakim agar kiranya  secara arif bukan saja  sekedar mencermati, akan tetapi sangat beralasan 

mencurigai dan atau mewaspadai berbagai isue dan opini menyesatkan yang memang sengaja 

ditebarkan secara sistimatis oleh pemerintah AS dan antek-anteknya itu. Tujuan mereka jelas, 

yaitu bukan saja untuk membunuh karakter  Ustadz Abubakar Ba’asyir,  akan tetapi lebih jauh 

lagi yaitu menyingkirkannya Ustadz  yang telah uzur ini agar tidak lagi dapat berkiprah 

memperjuangkan cita-citanya untuk tegaknya syariat Islam di Indonesia. Perjuangan Ustadz 

Ba’asyir dianggap dapat merintangi agenda tersembunyi dari kelompok anti Islam  dengan 

kemudian menciptakan momok yang diberi nama  “terrorist”. Sungguh aneh dan ironi, 
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pemerintahan yang mengklaim paling demokratis dan paling menghargai HAM, justru berupaya 

secara sistematis untuk menghancurkan keyakinan dan ajaran yang dianggap membahayakan 

kepentingan dari rezim kapitalisme global. 

 
Majelis Hakim yang kami muliakan. 

 
Kasus penangkapan Ba'asyir  sebagaimana kita ketahui dinilai banyak kalangan sungguh unik dan 

penuh intrik. Ia ditahan polisi dan kemudian menjadi  terdakwa, sebagaimana telah   kami 

singgung diatas, adalah  berkat kesaksian sosok kontroversial dan misterius  yang mengaku 

bernama Umar AL-Faruq, seperti dimuat di majalah Time. Tidak tanggung-tanggung, AL-

Faruq mengatakan Ba'asyir terlibat dalam kasus pengeboman Natal 2000 dan upaya 

pembunuhan Presiden Megawati. 

 
Kronologisnya, pertama-tama Ba'asyir disebut-sebut  pemerintah Malaysia dan Singapura sebagai 

salah satu "pemimpin sel teroris".  

 
Lalu Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang dipimpinnya diisukan terkait dengan organisasi 

AL-Qaidah pimpinan Osamah bin Ladin. Sebelumnya untuk menciptakan kesan bahwa kaum 

"Islam militan" di Indonesia benar-benar ada, terutama dari kalangan MMI, media massa AS 

dengan gencar mengekspos "Islam militan" di Indonesia dengan fokus Yogyakarta dan Solo yang 

menjadi basis MMI.  

 
Isu penangkapan Ba'asyir pun berhembus. Klimaksnya adalah "nyanyian" Umar AI-Faruq yang 

disebut-sebut sebagi pemimpin tertinggi jaringan Al-Qaidah di kawasan AsiaTenggara.  

 
AI-Faruq ditangkap di Bogor, 5 Juni 2002 secara diam-diam oleh intelijen dan diekstradisi ke 

Amerika Serikat  juga secara diam diam. 

 

Saat diinterogasi CIA, AI-Faruq dikabarkan mengungkapkan berbagai kasus teror bom di 

Indonesia, termasuk upaya pembunuhan terhadap Megawati Soekarnoputri. AI-Faruq menyebut 

nama Abu Bakar Ba'asyir sebagai aktor di balik teror bom Natal 2000 dan usaha pembunuhan 

Megawati tersebut. Hasil interogasi CIA sebagaimana kami nyatakan diatas, kemudian 

dipublikasikan majalah Time dan dikutip berbagai media massa, termasuk media massa nasional 

dan jadilah berita tersebut sebagai opini yang menglobal.  
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Namun, dengan pengakuan AI-Faruq itu, sejumlah kalangan melihatnya telah terjadi semacam 

konspirasi pencitraan media terhadap umat Islam. Tidak sedikit pengamat  yang meragukan 

pengakuan AI-Faruq, bahkan beberapa pengamat menduga AI-Faruq adalah agen CIA yang 

sengaja disusupkan ke Indonesia. Mabes Polri kemudian mengirimkan tim ke AS untuk 

menginterogasi AI-Faruq. Seiring dengan itu, Menkopolkam dan Polri mengeluarkan pernyataan, 

"nasib" Ba'asyir bergantung pada hasil penyelidikan tim Polri tersebut. Maka, ketika tim Polri itu 

pulang ke tanah air, dan menyatakan apa yang diberitakan oleh Majalah Time 90% benar atau 

valid, Polri pun segera bergerak menangkap Ba'asyir.  

 

Sejumlah kalangan menyayangkan sikap Polri yang menangkap Ba'asyir hanya dengan bukti 

adanya pengakuan seorang Umar AI-Faruq. Anehnya, ketika banyak pihak mengusulkan agar AI-

Faruq didatangkan ke Indonesia untuk dikonfrontasikan dengan Ba'asyir, para pejabat keamanan 

Indonesia yang terkait dengan masalah ini terkesan enggan menanggapi usulan itu. Yang 

berkembang kemudian adalah dugaan, bahwa penangkapan Ba'asyir adalah "pesanan" AS.  Umar 

Al-Faruq telah "berjasa" menjebloskan Ba'asyir ke dalam tahanan polisi. Masuk akal jika AI-

Faruq dicurigai sebagai agen CIA yang disusupkan ke Indonesia untuk mengobok-obok gerakan 

Islam di tanah air dan membidik tokoh-tokohnya.  

 
Ketika Hambali yang namanya sering-sering disebut-sebut dalam perkara ini dikabarkan 

“tertangkap “, dan dibawa ke AS, muncul analisa yang cukup menarik di harian Republika 

dengan judul : BERKACA PADA AL FARUQ sebagai berikut : 

“Nasib Hambali bisa sama dengan Al FARUQ. Nama terakhir ini diciduk begitu saja dari 

Indonesia oleh AS. 

Lalu, pernyataannya akan disodorkan di Pengadilan, yang memberatkan para Terdakwa. 

Pernyataannya juga bisa rajin muncul diberbagai Media Amerika dan Singapura 

mengomentari peristiwa penting. Al Faruq ditangkap tak lama setelah peristiwa WTC. Sampai 

saat ini keberadaan Al Faruq masih misterius. 

Dokumen Interogasi Al Faruq oleh Kepolisian Amerika pernah “bocor” kemajalah Time,  Al 

Faruq mengaku dirinya mengemban tugas teror ,termasuk peledakan gereja…dst. 

Menurut seorang pengamat, Hambali bisa mirip Al Faruq. Setelah dikabarkan ditangkap, ada 

kemungkinan Hambali tak akan pernah diekspos keberadaannya. Apalagi kedua simpul ini 

dari suatu mata rantai. Ini akan menyulitkan pengungkapan akar terrorisme di Asia 

Tenggara. Siapa sebenarnya dalangnya. 
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Kita tentunya masih ingat pepatah tua, tangan menunjuk jari menikung, lempar batu 

sembunyi tangan.  Skenario  inilah  kiranya yang sedang terjadi dalam issue terorisme 

belakangan ini. 

  
Kembali pada masalah ditangkapnya ustadz Ba'asyir,  yang lebih menyayat hati dan sempat 

membuat geram kalangan umat Islam adalah proses penangkapan Ba'asyir yang dipaksakan dan 

dilakukan secara arogan. Proses ini bahkan sempat terekam dan disiarkan oleh beberapa stasiun 

televisi swasta. Ulama sepuh itu dipaksa pindah dari RSU Muhammadiyah Solo ke RS Polri 

Keramat Jati Jakarta, yang ketika dalam perjalanan dari Solo ke Semarang hanya sekadar untuk 

buang air kecil saja dilarang oleh pengawalnya, ustad tua yang selalu menjaga kebersihan ini  

dengan  terpaksa buang  air dibotol.   

 
Bahkan aparat kepolisian melakukan kekerasan terhadap massa pendukung Ba'asyir. 

Muhammadiyah pun berang karena proses pemindahan itu diwarnai insiden pengrusakan jendela 

RSU Muhammadiyah Solo oleh aparat yang diberi tugas menciduk Ba'asyir yang lagi terbaring 

saat itu. Ba'asyir pun berada dalam genggaman Polri. Kemudian ada yang janggal, ketika tiba-tiba 

Polri menyoal status kewarganegaraan Ba'asyir. Polri mengaku mendapat masukan dari imigrasi 

bahwa kewarganegaraan Ba'asyir bisa dicabut. 

 

Kabidpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Polisi Prasetyo, mengaku memperoleh 

informasi bahwa Dirjen Imigrasi Depkeh dan HAM sedang mempertimbangkan untuk mencabut 

status kewarganegaraan Ba'asyir. (sumber ; ……….. ) 

 
Akan tetapi anehnya, pihak imigrasi sebagaimana dikemukakan Kepala Humas Dirjen Imigrasi 

Depkeh dan HAM, Ade Endang Dahlan, kepada Detikcom, tidak tahu-menahu tentang hal itu. 

Dikatakan, imigrasi juga tidak mempunyai kewenangan mencabut kewarganegaraan Ba'asyir, 

bahkan tidak mem-permasalahkan soal kewarganegaraannya. Menurut Ade, tidak ada aturannya 

bahwa imigrasi mengurus kewarganegaraan seseorang, termasuk Ba'asyir. (sumber ;……...) 

 

Masyarakat luas termasuk sudah tentu Polisi, tahu benar bahwa Baasyir  hijrah    ( bukan lari ) Ke 

Malaysia karena menghindari rezim orde baru yang mendholiminya. Ketika rezim itu tumbang ia 

kemudian kembali Ke Negaranya dan kembali menjalankan aktivitasnya seperti dulu sebagai 

seorang ustadz yang sederhana, tidak ada yang berubah dalam dirinya , kecuali usianya yang 

semakin sepuh. Dalam usianya yang sudah uzur itu kembali ia menerima musibah, kali ini bukan 

hanya dari pemerintahnya sendiri  melainkan lebih hebat yaitu dari negara superpower bernama 
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Amerika Serikat, dengan tekanan dari negara superpower itu Pemerintah kemudian menangkap 

dan menahannya kembali, ketika ia baru beberapa tahun menikmati kebebasannya. 

   
Di mata Ketua Umum PP Muhamrnadiyah, Prof. Dr. Ahmad Syafi'i    Ma'arif, bisa jadi Ba'asyir 

hanya menjadi "kambing hitam" dari tekanan-tekanan internasional yang menginginkan 

implementasi dan dukungan terhadap anti-terorisme yang digembar-gemborkan oleh AS.  

"Walaupun secara konstitusi kita harus mempertahankan Presiden Mega, namun kita 

harus mengkritisi kebijakan Mega agar tetap independen menjaga kedaulatan dan menolak 

intervensi dari pihak asing " .   

Syafi'i khawatir, kalau nanti ternyata penangkapan Ba'asyir tidak ada bukti, itu hanya sekadar 

menyenangkan Presiden AS yang maniak dan psikopat, George Walker Bush. Menurutnya, 

pemerintahan Megawati saat ini memang tidak efektif dan tidak mempunyai ketegasan dalarm 

berbagai hal, termasuk dalam menangani Ba'asyir, yang kini telah menjadi tersangka dalam upaya 

pembunuhan terhadap Presiden. (sumber ; …………..) 

  
Informasi soal upaya pembunuhan itu sendiri menurut dokumen CIA hanya semata-mata 

berdasarkan pengakuan orang yang dianggap sebagai anggota jaringan AI-Qaidah, Umar AI-

Faruq. Menurut Syafi'i, agar proses pemeriksaan Ba'asyir berjalan lancar, seharusnya pihak 

kepolisian harus mendatangkan Umar AI-Faruq ke Indonesia untuk dikonfrontir dengan Ba'asyir. 

 
Syafi'i juga mendukung permintaan Ba'asyir agar Umar AI-Faruq didatangkan ke Indonesia, 

dengan pertimbangan pengakuan pria yang disebut-sebut tokoh penting AI-Qaidah di Asia 

Tenggara itu bisa saja bias dan mengada-ada. Dengan mendatangkan Al-Faruq ke Indonesia, akan 

meredam kemarahan dan sikap antipati para pendukung Ustadz terhadap aparat keamanan 

Indonesia dan memperbaiki kredibilitas dan citra pemerintah di mata rakyatnya sendiri. Ini 

mengingat Ba'asyir adalah seorang tokoh spiritual dan mempunyai banyak pendukung. 

 
Desakan agar Polri bisa mendatangkan Al-Faruq ke Indonesia juga dikemukakan Ketua Harian 

KISDI yang juga anggota DPR Komisi I, Ahmad Soemargono. Hal senada dikemukakan Presiden 

Partai Keadilan, Dr.Hidayat Nurwahid. la menolak penangkapan Ba'asyir, terlebih bila 

penangkapan itu hanya didasari pengakuan Al-Faruq. Untuk itu, Hidayat meminta agar Ba'asyir 

dan Faruq dikonfrontir didepan publik. Hidayat menilai penyelidikan kasus Ba'asyir terkesan 

sengaja ditutup-tutupi. Publik yang awam sekalipun bisa melihat kejanggalan karena prosesnya 

sangat cepat, mulai dari pemanggilan, lantas jadi tersangka, kemudian ditangkap, dan akhirnya 
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ditahan. Padahal, proses memintai keterangan sendiri belum dilakukan. Di sini jelas hukum 

dilecehkan dan keadilan dikebiri untuk komoditas politik. (sumber ; …………..) 

 
Al-Faruq tampak seperti sesosok ”manusia sakti” yang mampu menyihir Polisi Indonesia 

menangkap ulama dan aktivis Islam sekaliber Abubakar Ba’asyir. Nama Al faruq tiba-tiba saja 

begitu  popular. Jabatannyapun cukup mentereng; ”Pemimpin tertinggi jaringan Al-Qaida di 

kawasan Asia Tenggara “. 

 
Sejumlah pengamat yang komentarnya dimuat di medis massa banyak yang meragukan Al-Faruq 

sebagai agen Al-Qaida. Kisah penangkapannya yang janggal, secara diam-diam dan tahu-tahu 

sudah ditangan pihak Amerika, bahkan Polri mengaku tidak tahu-menahu soal penangkapan itu, 

membuat banyak pihak mencurigai Al Faruq sebagai binaan agen CIA yang disusupkan ke 

Indonesia. Tugasnya melakukan mata-mata dan pembusukan gerakan Islam Indonesia dari dalam, 

dengan cara menyusup dan merekrut agen lokal melalui “kelompok-kelompok Islam radikal”. 

Karena tugasnya sudah selesai, dibuatlah skenario tertangkap. Tak ayal kalau ada kalangan yang 

menilai bahwa “skenario tertangkap” bagi Al Faruq sengaja dibuat saat opini public dunia sedang 

diarahkan untuk menyoroti bahwa Indonesia sarang teroris dan Abubakar Ba’asyir terkait 

terorisme. 

 
Mengingat proses awal penangkapan terhadap Ustad Abu Bakar Ba'asyir yang dimulai dari 

pengakuan Omar Al Faroq maka tidaklah berlebihan kiranya untuk kami sampaikan pula 

mengenai proses penangkapan terhadap Hambali. Hambali selama ini dikait-kaitkan dengan 

Ustad Ba'asyir. Untuk itu perlu kami kutipkan Tajuk Harian Republika edisi Senin, 18 Agustus 

2003 yang, menyoroti penangkapan Hambali. Hal ini penting untuk kami sampaikan agar kita 

semua sadar situasi apa yang tengah kita hadapi sekarang ini.  

"Penangkapan Hambali disambut gembira banyak negara. Pemerintah Amerika Serikat 
menyebut penangkapan tersebut sebagai kemenangan penting dalam perang global 
memerangi terorisme. Presiden George W Bush yang berada di pesawat kepresidenan 
Amerika, Air Force One, mengaku bisa bernapas lega mendengar kabar tertangkapnya 
Hambali. 
 
Berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Pejabat-pejabat Indonesia terkesan 
sangat hati-hati menyikapi peristiwa tertangkapnya Hambali di Thailand. Pemerintah 
Indonesia merilis penangkapan Hambali, tiga hari setelah penangkapan, Jumat. Itu pun 
setelah Amerika Serikat mengumumkan kepada publik. Padahal, Kapolri mengakui 
telah menerima informasi pada saat Hambali ditangkap. 
Posisi Hambali di Amerika Serikat pun, hingga saat ini pemerintah Indonesia mengaku 
tidak tahu. 
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Keunikan lain muncul dari pernyataan sumber militer Thailand. Pihak militer Thailand 
menyatakan Hambali ditangkap Selasa (12/8) di Ayutthaya. Kemudian dibawa ke 
Jakarta, Kamis (14/8). Seperti pemerintah Indonesia, PM Thailand Thaksin Shinawatra 
juga bersikap hati-hati. Dia tak bersedia menyebutkan di negara mana Hambali saat 
ini, kecuali menyatakan, di salah satu negara sahabat.  
 
Belakangan muncul lagi pernyataan bahwa Hambali bukan warga negara Indonesia, 
melainkan warga negara Spanyol. Alasan pemerintah, Hambali ketika ditangkap 
menggunakan paspor Spanyol. Dengan alasan itu, pemerintah merasa seakan tidak 
punya kewajiban untuk melindungi hak-hak Hambali sebagai warga negara Indonesia. 
Ini menimbulkan kesan: Indonesia menyerahkan soal Hambali kepada Amerika Serikat 
sepenuhnya. 
 
Jika demikian, maka pantaslah rakyat bertanya tentang kedaulatan bangsa ini dan 
ketidakmampuan pemerintah menjaga kedaulatan itu sendiri. Dalam sorotannya, 
Cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid, menilai penangkapan Hambali secara 
sepihak oleh Amerika Serikat itu memperlihatkan lembeknya pemerintah dalam 
menjaga kedaulatan bangsa. ''Kita itu seperti kehilangan kedaulatan,'' ujar Nurcholish. 
 
Ketidakberdayaan pemerintah atas tekanan asing itu, terutama Amerika Serikat, telah 
terjadi sejak Al Faruq ditangkap di Bogor. Dengan alasan Faruq bukan warga negara 
Indonesia, pemerintah Indonesia membiarkan saja Faruq dibawa Amerika Serikat.  
 
Hingga saat ini tidak diketahui siapa sesungguhnya Faruq, apakah benar-benar teroris 
atau orang yang sengaja dibina seolah-olah teroris. Uniknya, pemerintah tak pernah 
berupaya untuk mengetahuinya. Bahkan, Faruq yang tak pernah terdengar diadili AS 
itu, telah dijadikan sumber terpercaya oleh kepolisian dan kejaksaan Indonesia untuk 
menuntut 15 tahun Abu Bakar Ba'asyir--tokoh yang paling dibenci AS.  
 
Tidaklah mengherankan, publik menduga kasus penangkapan Hambali tidak berbeda 
dengan penangkapan tokoh misterius Faruq. Berbagai analisis, di antaranya pengamat 
intelijen Djuanda menyebutkan penangkapan Hambali akan lebih banyak mengarah 
pada upaya memuluskan misi politik Amerika untuk memojokkan Jamaah Islamiyah, 
yang selalu dituduh AS sebagai kelompok teroris.  
 
Apalagi dikabarkan laptop Hambali telah ditemukan. Ini dapat berarti persoalan akan 
melebar ke mana-mana dan patut diduga akan semakin banyak tokoh Islam yang 
terseret-seret tanpa pembuktian. Kebenaran, bisa jadi, tidak lagi menjadi satu-satunya 
alasan. Nasib yang dialami Ba'asyir akan bisa menimpa saja dalam waktu yang tidak 
lama. 
 
Jika demikian, patut pula rakyat bertanya: dalam kasus terorisme ini untuk siapa 
sesungguhnya pemerintah Indonesia bekerja?" 

 
Oleh karenanya tidaklah berlebihan apabila kiranya, kami selaku Tim Pembela, mengajukan 

permintaan kepada persidangan ini, demi mendapatkan kebenaran materiel sebagaimana juga 

yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Majelis Hakim, untuk menghadapkan 

Hambali ke muka persidangan ini, untuk didengarkan keterangannnya sebagai saksi.  
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Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks perkara ini, karena selama ini berbagai operasi 

pemboman yang dilakukan oleh Hambali selalu dikaitkan dengan "restu ataupun perintah" dari 

Ustad Ba'asyir. 

 

Kami tahu bahwa permintaan ini akan sulit dilakukan oleh Majelis, akan tetapi melihat 

keberanian dari Majelis Hakim dalam melakukan terobosan terhadap Hukum Acara Pidana yang 

ada, maka bukan sesuatu hal yang mustahil, bahwa Majelis Hakim kali ini akan dapat juga 

melakukan hal yang sama, yaitu melakukan terobosan dalam Hukum Acara Pidana, dengan 

menghadirkan Hambali ke muka persidangan ini untuk didengar keterangannya sebagai saksi. 

  

Majelis Hakim yang Mulia 

Pakar linguistik dari Amerika Serikat, Noam Chomsky —penulis buku “Pirates and Emperors”: 

International terrorism in the Real World (1986)—yang terkenal itu, sejak awal menegaskan:  

“bahwa Amerika Serikat menggunakan terorisme sebagai instrument kebijakan politik luar 

negerinya. AS bahkan memiliki daftar organisasi teroris versinya sendiri.” (sumber ; ………) 

 
Dalam daftar itu banyak organisasi pejuang Muslim, seperti Hamas, Hizbullah, dan yang terbaru 

adalah Jamaah Islamiyah (JI). Negara-negara Muslim seperti Irak, Iran, Sudan, Libya dan Suriah 

sudah lama bercokol dalam daftar hitam versi Negara adidaya itu. Kini cap teroris sudah 

menimpa organisasi JI. Sementara sosok Abu Bakar Ba’asyir disebut-sebut sebagai “pemimpin 

spiritual” JI.  

 
Keengganan Amerika menyerahkan saksi kunci Al-Faruq dalam pemeriksaan Abubakar Ba’asyir 

di pengadilan juga menyisakan tanda tanya besar. Kalau memang Amerika berniat baik pada 

pengungkapan peledakan bom termasuk yang baru-baru ini terjadi di Hotel JW Marriot pada 

tanggal 5 Agustus 2003 yang lalu, mengapa pada sisi lain Amerika juga tidak membantu 

Indonesia dengan mau menyerahkan Al-Faruq sebagai hal yang sangat dibutuhkan oleh hakim 

Indonesia dalam memutus perkara karena ia merupakan saksi kunci (ingat dokumen interogasi 

berupa pertanyaan dengan jawaban yang hanya “YES dan “NO” yang menggelikan itu). 

 
Majelis Hakim yang Mulia 
 
Selama ini sejak kasus WTC, intelijen barat banyak menciptakan semacam “hantu-hantu 

terorisme” yang keberadaannya tidak jelas namun begitu nyata untuk menjadikannya sebagai 
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kambing hitam, atau musuh yang harus dihabisi. Setelah berusaha keras menuding dan 

menghabisi Al-Qaidah pimpinan Osamah bin Ladin sebagai pelaku tragedy WTC—meskipun 

belum pernah ada bukti untuk itu— kini JI dijadikan sebagai kambing hitam berikutnya dan 

dihabisi dengan cara menciptakan stigama-stigma buruk terhadapnya. 

 
Tetapi, para pengamat yang memiliki pandangan tajam melihat bahwa “rekayasa intelijen” itu 

hanyalah sasaran antara untuk menghabisi kelompok-kelompok Islam militan dan selanjutnya 

menekan umat Islam secara keseluruhan agar tidak memiiki kemajuan dan kekuatan yang mampu 

menandingi mereka. Dan tentu saja Indonesia pun ikut ludes. 

 
Dalam pandangan Mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin) ZA Maulani, 

kasus Ba'asyir adalah batu ujian di bidang penerapan hukum, politik luar negeri, dan harga diri 

bangsa.  

"Jika pemerintah tidak mampu lolos dari ujian itu, maka Indonesia akan semakin terpuruk 

dan tercabik-cabik". Dikatakan, kasus Ba'asyir adalah ujian apakah Indonesia  akan mampu 

menerapkan politik luar negri bebas aktif, tanpa terpengaruh oleh intervensi dan tekanan dari 

pihak mana pun, dan untuk kepentingan apa pun. Maulani juga meminta agar Al-Faruq tetap bisa 

didatangkan di Indonesia untuk diminta keterangan ataupun dikonfrontir dengan Ba'asyir. "Jika 

pemerintah tidak mampu melakukannya, maka segala tuduhan terhadap Baasyir itu harus gugur. 

Jika tetap diteruskan, maka  itu dzalim namanya," tegasnya.  

Ba'asyir, masih menurut ZA Maulani, hanya sebagai korban konspirasi Amerika Serikat untuk 

memperkokoh hegemoninya di dunia. Semua yang dituduhkan kepada umat Islam dan tokoh-

tokoh Islam merupakan upaya AS untuk menekuk Indonesia sebagai negara dengan mayoritas 

masyarakat Islam terbesar di dunia. "Amerika tidak rela kalau Indonesia tidak tunduk di 

ketiaknya," katanya. (sumber ; …………) 

 
Bahkan, tidak sedikit di antara pengamat hukum yang melihat bahwa penetapan status sebagai 

tahanan terhadap Ba'asyir bisa jadi merupakan titipan dari pihak luar (AS) yang telah lama 

mengincarnya karena penahanan itu tanpa disertai alat bukti yang kuat. Karenanya bukan 

mustahil kalau Ba'asyir dijadikan kambing hitam atas serangkaian peristiwa teroris yang 

sebenarnya dilakukan oleh negara lain yang mempunyai ambisi untuk menjadi polisi dunia. 

Menurutnya, jika tidak ada tekanan dari luar, Polri tidak akan semudah itu menetapkan status 

Ba'asyir sebagai tahanan negara, apalagi Ba'asyir merupakan tokoh masyarakat. Bagi sejumlah 

pengamat lain, kasus Ba'asyir mengingatkan bangsa Indonesia pada kondisi hubungan pemerintah 

dan umat Islam era 1980-an ketika rezim Orde Baru sangat represif terhadap tokoh-tokoh Islam. 
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Ketika ingin naik ke puncak kekuasaan umat Islam dijadikan "sapi perahan", dijilat-jilat untuk 

memperoleh dukungan, tapi setelah naik ke puncak kekuasaan, umat Islam dipinggirkan, 

dicampakkan, bahkan diburu-buru dengan cap-cap buruk seperti GPK (Gerakan Pengacau 

Keamanan) atau "ekstrem kanan". 

( disarikan  Dari  Buku; Kontroversi Ba’asyir oleh Yayasan Nuansa Cendekia) 

 
Majelis Yang Kami Muliakan. 

 
Itulah sebabnya mengapa kami menghimbau agar Majelis yang kami muliakan secara arif 

mewaspadai  penyebaran isue yang penuh rekayasa itu.  Invasi AS dan Inggris yang juga dibantu 

Australia ke Iraq, kiranya patut dijadikan pelajaran penting bagi kita sebagai bangsa yang 

berdaulat. Sebab Agresi AS dan Inggris serta sekutunya ke Iraq justru dimulai dari desas desus 

yang sengaja dimunculkan oleh pemerintah kedua negara, yang dibalik semua itu terkandung 

maksud busuk dan jahat untuk menguasai bangsa lain dan mengokohkan imperalisme mereka 

terhadap dunia. 

  
Kalau negara-negara itu dengan pongahnya dan ngotot menyatakan berdasarkan “laporan CIA “, 

menyebutkan bahwa Iraq memiliki dan menyimpan senjata pemusnah massal, maka siapa yang 

berani membantah AS dengan CIA-nya itu ? Bahkan, sebagaimana kita ketahui, organisasi dunia 

yang bernama  PBB pun tidak direspon oleh AS. Dan terbukti sekarang ini, tidak ada satupun dari 

apa yang dikatakan oleh AS dan Inggris terbukti, baik mengenai senjata pemusnah massal 

maupun untuk membebaskan bangsa Iraq dari kediktatoran. Bahkan justru sekarang rakyat Iraq 

menderita lahir dan batin dibawah pendudukan dan penjajahan AS dan Inggris. Inilah arti dari 

yang namanya Imperialisme dari kapitalisme Global. 

  
Dalam perkara yang tengah kita hadapi sekarang ini, apalah artinya seorang ustadz tua renta 

seperti Abubakar Ba’asyir yang telah diberi stigma sebagai pimpinan terrorist oleh negara 

Adidaya itu, maka ia harus tetap jadi terorist. Seperti saat menyerang Iraq,  bukti tidak lagi 

menjadi sesuatu yang penting. Yang terjadi kemudian, tanpa bukti kuatpun Ustad Abu yang tua 

itu telah dituntut untuk dijebloskan kepenjara selama 15 tahun, dan tuntutannya itu diajukan 

dengan “Mengatas namakan untuk keadilan “. Entah keadilan untuk siapa ?  

 
Majelis yang kami muliakan. 

 
Maka, sebagaimana kita saksikan, yang terjadi adalah hancurnya Iraq dengan restu Presiden 

Bush, AS dengan gagah dan garangnya  menyerang, menebarkan bom maut kesegala penjuru 
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Iraq, menghancur lumatkan semua bangunan yang dicurigai, korban-korban yang berlumuran 

darahpun bertebaran dimana-mana,  termasuk bocah cilik bernama Ali yang putus kedua 

tangannya. Sementara apa yang dikatakan sebagai senjata pemusnah massal berdasar info CIA itu 

tidak pernah diketemukan sampai sekarang.  Yang paling tidak beradab adalah bahwa ternyata 

laporan intelijen tersebut dijiplak dari tesis seorang mahasiswa. 

 

Itulah yang terjadi dan tindakan brutal AS tersebut ternyata,  didasarkan pada informasi  yang 

menyesatkan, yang diproduksi  oleh CIA dan intelijen Inggris, namun  AS tetap  saja 

memperlihatkan  sikap tidak perduli, meskipun dunia, bahkan warganya sendiri memberi reaksi, 

karena buat negara adidaya tersebut,   tujuan yang terpenting adalah menyingkirkan Saddam 

Husein dan mengobok-obok negara yang berpenduduk mayoritas Islam itu .  

 
Korban-korban yang berjatuhan bahkan termasuk serdadunya sendiri,  tidak diperdulikan. Dan 

Indonesia dengan penduduk yang juga  mayoritas beragama Islam pun sudah sejak lama masuk 

dalam peta dan skenario untuk digarap. 

 
Menarik sekali artikel yang ditulis oleh seorang pemerhati Internasional PLE PRIATNA yang 

dimuat di KOMPAS tertanggal 22 Juli 2003, dibawah judul:  

KEBOHONGAN YANG MENGANCAM AS  al dikatakan :  

 
"Perselingkuhan konspiratif untuk menciptakan kebohongan seperti itu adalah 

kegagalan dari sebuah pemerintah yang kredibel. Anggota Kongres Henry Waxman 

dalam suratnya kepada Presiden Bush menyatakan usaha Iraq untuk mengembangkan 

senjata nuklir adalah cerita bohong. Karena itu memalsukan bukti atau memberi bukti 

palsu dalam kasus Iraq adalah tindakan yang perlu dipertanggung jawabkan secara 

moral dan hukum". 

 
Majelis hakim yang kami muliakan 

 
Pada hari yang sama KOMPAS juga menurunkan tulisan PETER RUSLER GARCIA seorang 

ahli Politik dari  Jerman yang menulis dengan judul : 

 
SIAPA PERCAYA PADA PRESIDEN BUSH ? 

Antara lain menulis :”Presiden AS George W Bush jelas memakai data-data palsu untuk 

membenaran serangannya ke Iraq. 
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Hal itu tak lain dari kisah pembohong yang mengakui kepalsuan pada hal yang sudah terbukti 

palsu. Tetapi hampir semua pernyataan Presiden Bush yang membenarkan penggunaan 

kekuatan militer AS ke Iraq bohong belaka….dst. 

 
Jadi sekali lagi masihkah kita percaya akan infomasi yang disampaikan oleh CIA yang 

menyatakan  Abubakar Ba’syir itu seorang teroris ? 

 
Mengenai tindakan AS di Iraq tersebut, Emha Ainun Nadjib telah menyindir dengan kata-kata  

yang pas : 

 
...segala yang paling rendah dari moralitas 

segala yang paling kerdil dari kebudayaan 

segala yang paling goblok dari kepandaian 

serta segala yang paling konyol dari kepribadian mahluk hidup,  

telah  dipertunjukkan dengan transparan kemata  

seluruh penduduk dunia  

(sumber ; ……………) 

 
 
Majelis yang kami muliakan. 

 
Sengaja kami menyinggung masalah invasi AS tersebut dalam nota pembelaan ini karena dilihat 

dari kepentingan AS ada relevansinya dengan perkara Terdakwa. 

 
Sebagaimana telah kami singgung diatas, julukan “teroris” terhadap Ustadz Abu Bakar Ba’asyir 

telah terlebih dahulu dilancarkan oleh majalah terkemuka terbitan AS yang juga didasarkan pada 

informasi CIA yang kemudian diamini oleh Singapura melalui Mr. Lee Kwan Yew dan  Australia 

. 

 
Atas dasar persangkaan itulah kemudian Polisi kita dengan sigap “cepat tanggap” dan 

sebagaimana kita saksikan, ustad tua yang bernama Abu Bakar Ba’asyir yang seluruh hidupnya 

diabdikan untuk kepentingan Agama dan kemaslahatan ummat itu segera  ditangkap dan ditahan 

sampai dengan saat ini. Segala upaya untuk melepaskan dari tahanannya bahkan dengan jaminan 

tokoh-tokoh terkemuka gagal, karena ditolak oleh institusi yang menahannya sejak dari 

Kepolisian sampai ke Pengadilan 

 
Menjadi pertanyaan mengapa  Polisi  begitu cepat bereaksi ? 
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…”tekanan internasional”  :  begitu kata Jawa pos. 

Ba’asyir yang dinyatakan sebagai pimpinan JI terlanjur menjadi opini dan 

agenda politik masyarakat internasional bahwa yang bersangkutan terlibat aksi-

aksi agar bisa ditahan… ( Jawa Pos, edisi 3 maret 2002 )  

Karena itu penangkapan Ba’asyir menjadi terbalik atau berlawanan dengan 

proses  hukum, yakni ditangkap dulu baru dicarikan atau dipaksakan dicari 

bukti agar yang bersangkutan … 

…bahkan proses penangkapan, penahanan dan penyidikannyapun telah tercium 

aroma “pesanan”;  kata harian Republika. 

 
Majelis Hakim yang muliakan. 

 
Itulah yang terjadi. maka pertanyaan mendasar yang perlu diajukan setelah perkara ini diperiksa 

di Pengadilan adalah, apakah benar ustadz Abubakar Ba’asyir telah  melakukan perbuatan 

sebagaimana dituduhkan oleh Majalah Time yang kemudian diadopsi sedemikian rupa menjadi 

naskah dakwaan  yang kemudian diyakini kebenarannya oleh Sdr. Penuntut Umum sebagaimana 

terbaca dalam surat tuntutannya ?  

 
Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah informasi yang bersumber dari CIA itu layak dipercaya 

dan oleh karenanya harus ditelan mentah-mentah?  

 
Dalam tulisan  dengan judul : 

 
”MENYUSUPI KELOMPOK GARIS KERAS “,  

 harian Republika mengutip laporan tertanggal 11 Desember 2002  dari Direktur “Internasional 

Crisis Group”  (ICG), Sidney Jones yang  antara lain  menulis: 

 
”... bahwa kecil kemungkinannya  Abubakar Ba’asyir menjadi otak  serangkaian 

serangan  “Jamaah  Islamiah “(JI).  

Sosok yang tergolong terlibat serius dalam pemunculan istilah JI adalah Faiz bin 

Abubakar Bafana.  

Sebutan JI itu dia munculkan setelah Bom Bali.  

Sampai saat ini, sosok Bafana hanya  dimanfaatkan ucapannya untuk 

memojokkan Islam. 

Latar belakang kehidupan Bafana tidak pernah terungkap jelas. 
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Sekali lagi kata Sydney Jones: 

 
“ latar belakang kehidupan Bafana tidak pernah terungkap dengan jelas, dan 

sosok Bafana hanya dimanfaatkan ucapannya untuk memojokkan Islam. 

 
Majelis Hakim yang kami muliakan 

 
Itulah yang dikatakan Sydney Jones, dan laporan Jones tersebut,  dibuat jauh sebelum perkara ini 

disidangkan, artinya jauh-jauh hari seorang pemerhati semacam Jones telah wanti-wanti  

mengingatkan tentang sosok Bafana bahwa omongannya yang tidak layak dipercaya. 

 
Lalu apa bedanya Bafana  dengan sosok bernama Umar Al-Faruq? Jawaban atas pertanyaan ini 

juga sama, keduanya tidak ada bedanya, artinya keduanya mengemban misi yang sama yaitu 

dengan mengatas namakan Islam akan tetapi justru  diberi peran untuk mengobok-obok Islam di 

Indonesia.  

 
Sosok al Faruq ini juga penuh misteri, dia datang atau didatangkan ke Indonesia hanya untuk 

melontarkan issue-isue busuk  tentang apa yang dikatakan sebagai  rencana-rencana Terdakwa  

untuk melakukan peledakan-peledakan bom dimalam Natal dan yang lebih dahsyat adalah 

rencana untuk  membunuh Presiden Megawati . 

 
Seperti halnya Bafana, sosok misteri yang bernama Umar Al-Faruq ini  ucapannya juga 

dimanfaatkan oleh Polisi sebagai dasar untuk mengambil tindakan terhadap Ustadz Abubakar 

Ba’asyir. Melihat peran CIA dalam perang  Iraq dengan informasinya yang menyesatkan itu   

masihkah kita percaya dan  menelan begitu informasi CIA mengenai Ustad Abubaka Baásyir  ini? 

 
Sosok misterius yang beritanya telah menghiasi begitu banyak  media massa ini  akhirnya juga 

lenyap entah dimana . 

 
Majelis yang kami muliakan. 

 
Sungguh  memprihatinkan, sosok  gelap yang tidak jelas asal usul dan  latar belakang 

kehidupannya itu, omongannya ternyata lebih dipercaya oleh Sdr. Penuntut Umum, ketimbang 

sekian banyak para saksi-saksi termasuk para Ustadz  yang orangnya begitu jelas dan benderang  

latar belakang mereka . 
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Para ustadz tersebut dengan sumpahnya telah berani bersaksi dihadapan Majelis untuk 

menyatakan kebenaran, menyatakan yang haq, mereka berani mengambil resiko dan siap untuk 

dituntut jika menyatakan kepalsuan, dibandingkan dengan Bafana yang tidak akan terjamah oleh 

hukum Indonesia dengan kesaksiannya yang menyesatkan itu. 

 
Bukankah KUHAP  telah memberikan peringatan agar Hakim mencermati latar belakang 

kesusilaan, pendidikan dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi keterangan saksi untuk  

dapat dipercaya atau tidak.? 

 
Jadi mengapa sdr Penuntut umum dengan begitu saja menelan mentah-mentah  keterangan para 

saksi yang keterangannya diberikan  jauh nun disana yang dengan suara “koor-nya ”secara 

bersama-sama terkesan ingin memberatkan Terdakwa ? 

  

Kita  mencatat bahwa  dalam setiap acara pemeriksaan saksi, Ketua Majelis senantiasa mengawali 

dengan  mengingatkan para saksi tentang sumpahnya yang diberikan dibawah Al Qur’an dan  

agar mereka  memberikan kesaksian yang benar. 

 
Atas dasar peringatan itu para saksi yang kebanyakan adalah Ustad kemudian memberikan 

kesaksian tentang segala sesuatu yang mereka ketahui tentang Terdakwa.  Kami melihat tidak 

alasan sedikitpun untuk tidak mempercayai mereka. 

 
“Qullil haq,  walau kaana murron “: Katakan yang benar sebagai benar, meskipun pahit 

menyatakannya, begitulah RasulAllah SAW memberi peringatan, dan peringatan  itulah yang 

jadi pegangan para saksi dalam memberikan kesaksian untuk kepentingan Terdakwa yaitu 

mengatakan yang benar sebagai benar. 

 
Majelis Hakim yang kami muliakan 

 
Sungguh tidak dapat dimengerti mengapa kesaksian mereka yang begitu meyakinkan itu ,  justru 

telah dikesampingkan begitu saja tanpa alasan ?  

 
Sulit difahami  mengapa Sdr. Penuntut Umum cenderung lebih percaya kepada sosok Bafana 

yang tidak jelas asal usulnya dan ucapannya menurut Sidney Jones hanya dipakai untuk 

memojokkan umat Islam itu ? 
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Kenyataan ini membuat kami Tim Pembela harus menyatakan,  bahwa Sdr Penuntut Umum 

dalam perkara ini dengan sadar ataupun tidak sadar,  telah masuk kedalam perangkap rekayasa 

yang  sangat keji, yang memang sengaja diciptakan untuk membentuk opini yang ternyata penuh 

dengan kebohongan dan   memfitnah. 

 
Dalam perkara yang sangat kental bernuansa politis ini Sdr Penuntut Umum  nampaknya  sudah  

tidak lagi menempatkan dirinya sebagai hamba hukum untuk menegakkan kebenaran yang 

memang menjadi tugasnya, melainkan semata-mata  didorong oleh satu tujuan yaitu  segala cara 

memaksakan diri untuk menghukum Terdakwa, meskipun fakta persidangan tidak cukup  

mendukungnya. Tuntutan agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman 15 tahun 

penjara terkesan lebih bertujuan untuk menyenangkan mereka yang selama ini memusuhi 

Ba’asyir dengan  menggunakan dalih pemberantasan teroris,  ketimbang menegakkan keadilan 

dan  kebenaran  berdasarkan hukum. 

 
“Ucapan Bafana itu  hanya dipakai untuk memojokkan Islam” sekali lagi itulah yang 

diingatkan oleh Sydney Jones, namun anehnya Sdr Penuntut Umum dengan dalih yang katanya 

untuk mengungkapkan kebenaran materiel, malahan telah   memanfaatkan ucapan Bafana yang 

nyata-nyata hanya  bertujuan  untuk memojokkan Ummat Islam sebagai alat bukti, yang 

kemudian dijadikan dasar olehnya untuk menuntut agar Pengadilan  menghukum Ustad Abubakar 

Ba’asyir dengan hukuman  selama 15 tahun penjara. 

Sungguh menyedihkan tetapi itulah yang terjadi. 

 
Jika kita mencermati surat tututan  Sdr. Penuntut Umum, nampaknya ia  ingin menegaskan 

kepada kita bahwa ia lebih percaya kepada ucapan Bafana dari pada kesaksian para Ustadz yang 

dalam persidangan ini, telah memberikan kesaksian yang bertentangan secara diametral dengan 

kesaksian Bafana tentang Terdakwa, padahal Bafana adalah seorang tahanan yang dihadapkan 

secara paksa didepan kamera oleh Pemerintah Singapura.  

 
Sdr Penuntut Umum sebagaimana telah kami singgung diatas ternyata telah menelan mentah-

mentah kesaksian mereka. Padahal sepanjang kita yang  cermati dari pemberitaan media 

elektronik (TV dan Radio), kesaksian mereka  banyak diawali dengan kata-kata …"menurut yang 

saya dengar dari orang lain, menurut perkiraan  saya …. Tak pasti……dst". Kesaksian semacam 

ini jelas tidak mempunyai nilai pembuktian, apalagi diberikan dengan cara-cara yang melanggar 

norma-norma hukum. 
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Tidak ada salahnya kalau dalam kesempatan ini kami mengingatkan Sdr. Penuntut Umum akan 

pesan  Al-Qur’an yang ditujukan  kepada para penegak hukum  yang berbunyi: 

 
“Wa idza hakamtum bainan nas,  antahkumu bil adli”. 

“jika kamu menghukum  seseorang,  berikankanlah hukuman yang adil. 

Begitulah  perintah Al Qur’an. 

  
Majelis Hakim yang kami muliakan. 

 
Jika kita flash-back dan menelusuri sejarah kebelakang, paparan diatas mengingatkan kita pada 

peristiwa yang terjadi pada tahun 1980-an .Waktu itu muncul kelompok yang dikenal sebagai 

Komando Jihad atau "Komji" yang dipimpin oleh H. Ismail Pranoto (HISPRAN) dan H. Danu. 

 
Komando Jihad  menjadi salah satu model operasi intelijen yang memanfaatkan gerakan Islam , 

kata Sydney Jones. Sikap keras kelompok ini ternyata tidak tumbuh alami. Belakangan diketahui 

bahwa Komando Jihad itu organisasi “jadi-jadian“ yang dibina oleh Operasi Khusus (Opsus) Ali 

Murtopo. 

 
Bahkan dalam pengakuannya di Pengadilan, H. Danu mengaku bahwa dirinya direkrut BAKIN. 

Tujuannya hanya untuk menghantam kelompok Islam sendiri. 

 
Dengan demikian, jika kita cermati antara kedua peristiwa diatas, nampaklah bahwa kita sedang  

mengulangi sejarah,  yaitu adanya  kelompok jadi-jadian yang tidak henti-hentinya dan dengan 

segala cara berusaha untuk memojokkan Islam, dan yang terakhir ini, lebih dahsyat,  karena AS 

dengan kelompoknya di Asia turut nimbrung dan  secara aktif sepertinya mengendalikan dari jauh 

sambil sesekali menakut nakuti tentang apa yang disebut sebagai bahaya teroris akan tetapi 

sambil tetap mendekap sosok  misterius  Omar Al Faruq. 

 
Dalam kesempatan ini patut kita sampaikan sinyalemen dari Ir. Muslimin Nasution  Ketua Umum 

ICMI , yang  mengingatkan agar ummat Islam tidak terbawa rekayasa Barat soal isu JI.  

Keterkaitan JI dengan sejumlah peledakan Bom ditanah air termasuk Bom Mariot hanya 

mengada-ada dan tidak lebih dari rekayasa untuk menyudutkan umat Islam. 

 
Kesan yang dimunculkan media internasional adalah militansi ekstremitas umat Islam Indonesia. 

Akibatnya, umat Islam Indonesia dinilai ekstreem oleh publik AS.  
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Padahal, menurut pengamat Indonesia dari Universitas Ohio, Prof. William Liddle, sebagian 

besar umat Islam di Indonesia sangat jauh dari kesan ekstrem itu hanyalah merupakan bahasa 

media yang menggeneralisir semuanya, bahkan Duta Besar AS untuk Indonesia Mr Ralph L. 

Boyce sendiri mengatakan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang moderat dan toleran. Tapi 

rupanya apa yang dikatakan ini tidak pernah didengar Bush, sehingga Indonesiapun tetap 

dicitrakan dan distigmatisasikan sebagai “sarang teroris “.  

 
Karena itu menurut analisis Sihbudi dari LIPI, arah kebijakan Bush tampak cukup jelas terbaca, 

yaitu menekan pemerintahan Megawati supaya menangkapi orang-orang seperti Abu Bakar 

Ba’asyir dan kaum fundamentalis anti AS lainnya.  

 
Majelis Hakim yang kami muliakan. 

 
Sebagaimana terungkap dalam persidangan, ketika santer muncul dakwaan bahwa Ustad 

Abubakar Ba’asyir terlibat dalam peledakan sejumlah gereja pada malam natal dan adanya 

rencana pembunuhan terhadap Megawati, sejumlah tokoh dan ulama terkemuka  yang nampaknya 

gundah dengan tuduhan itu telah mendatangi Ustad Ba’asyir yang sedang terbaring dirumah sakit 

untuk meyakinkan bahwa beliau tidak melakukan segala hal yang dtituduhkan polisi itu, Ustad 

yang tengah terbaring itu diminta kesediaannya untuk bersumpah dengan teks sumpah yang 

berbunyi.; 

 
“Demi Allah, saya bersumpah :  

1. Bahwa saya tidak mengenal Amar Al Faruq, tidak pernah menyuruh untuk berbuat sesuatu 

dan tidak pernah memberikan biaya kepadanya untuk melakukan sesuatu apapun juga, tidak 

pernah membantu, menggerakkan dan atau menghasut, turut serta dalam bentuk apapun. 

  
2. Bahwa saya tidak pernah menyuruh dan tidak pernah membiayai siapapun juga untuk 

melakukan pembunuhan terhadap Presiden Megawati maupun Presiden R.I. lainnya”. 

 

Sekalipun tuntutan untuk bersumpah seperti diatas  dilakukan dengan niat baik dan bukan hal 

yang lazim, juga tidak akan banyak pengaruhnya untuk merobah kebijakan penguasa. Ustad Abu 

memberikan kesediaan untuk bersumpah 

Mengapa dilakukan juga ?  Ini menunjukkan betapa lembut hati Abu Bakar Ba’asyir, yang tak 

hendak menolak pengorbanan saudara muslimnya, demi meyakinkan semua orang bahwa tuduhan 

yang dialamatkan kepadanya adalah dusta, dan hanya rekayasa  belaka   
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Selain itu, mereka yang berinisiatif dan memotivasi untuk bersumpah, termasuk diantaranya  

tidak  sedikit tokoh-tokoh Islam yang menunjukkan simpati dan solidaritasnya terhadap musibah 

yang menimpa Abu Bakar Ba’asyir. 

    
Tentang  sifat lembut hati dari  Ustadz Abubakar Ba’asyir ternyata juga diamati oleh Dr. Tim 

Berhend, seorang  dosen dari University of Auckland, New Zealand yang antara lain mengatakan 

: 

 
“Saya tidak percaya ada elemen teroris pada kehidupan Ba”asyir  atas kegiatan 

atau pesan-pesan dakwah yang pernah disampaikan. Saya berhasil 

mengumpulkan rekaman bawah tanah dari khutbahnya. Tidak ada ajakan 

untuk menggulingkan pemerintah dan menggantikannya dengan negara Islam. 

Ia tidak menganjurkan politik kekerasan atau konversi kekuatan terhadap non-

muslim” 

(sumber ; Irfan Surya Hadi Anwas, dalam Buku Dakwah & Jihad Abu Bakar 

Ba'asyir,penerbit Wihdah Press, Yogjakarta, 2003, halaman 75 - 76). 

 
Mantan Ka Bakin ZA Maulani tentang Abubakar Ba’asyir mengatakan; 

 
“Beliau orang yang amat luas pengetahuan agamanya, lemah lembut dalam 

menyampaikan tapi juga sistematis penyampaiannya… 

(sumber ; Irfan Surya Hadi Anwas, dalam Buku Dakwah & Jihad Abu Bakar 

Ba'asyir,penerbit Wihdah Press, Yogjakarta, 2003, Komentar terhadap Abu 

Bakar Ba'asyir ) 

 
Prof DR Deliar Noer menilai : 

 

“Ba’asyir ini orang yang tenang tidak menggebu-gebu, dalam pidatonya tidak 

keras. Jika Ba’syir dituduh terlibat kekerasan seperti rencana pembunuhan 

terhadap Megawati, itu diluar jangkauan pemikiran beliau. 

(sumber ; idem) 
 

Seorang sejarawan bernama Prof. Mansyur Suryanegara justru secara  khusus mengingatkan 

kepada para penegak hukum  dengan kata-kata : 
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“ Dia seorang pejuang Islam yang konsisten dan cocok jadi seorang ulama 

besar. Ia bukan teroris. Julukan itu lebih pantas diberikan kepada AS dan Israel. 

Harapan saya pada Polisi, berkacalah pada sejarah. Coba renungkan perasaan 

Polisi yang dulu ditugasi untuk menangkap KH Zaenal Mustafa oleh Jepang. 

Hingga saat ini, polisi tersebut dihantui perasaan berdosa. Hidupnya tidak 

tenang karena hati kecilnya yang jujur merasa amat berdosa telah menangkap 

seorang ulama yang jelas-jelas berjuang untuk bangsanya. Ini yang patut 

direnungkan sedalam-dalamnya oleh penegak hukum  karena penyesalan akan 

selalu datang terlambat.  

(sumber ;idem) 
    

Pernyataan-pernyataan dari para tokoh diatas secara jelas telah menggambarkan siapa dan 

bagaimana pribadi seorang ustad yang bernama Abubakar Ba’asyir itu. Gambaran tentang sosok 

Ba’asyir yang lembut itu lebih diperkuat dengan keterangan para saksi yaitu mereka  yang dekat 

dan sangat mengenal  Ba”asyir. Bahkan Imam Samudra secara bercanda dalam persidangan 

mengatakan bahwa ia mengantuk dan tertidur jika mendengar ceramah Ba’asyir yang 

membuatnya tidak bersemangat, karena Ustadz Abu menurut Imam Samudra lebih banyak 

memberikan pengajian tentang ahlak dan filsafat. Dan ustadz yang  menurut sekian banyak orang 

itu berwatak lembut hati dan tidak pernah menganjurkan kekerasan  tersebut sekarang dituduh 

hendak melakukan pengeboman dan pembunuhan yang jauh dari watak dan karakternya. 

 
Majelis Hakim yang kami muliakan. 

 
Pernyataan-pernyataan diatas ditambah dengan kesaksian-kesaksian dengan orang-orang yang  

dekat Terdakwa,  sebenarnya  telah dapat memberikan gambaran kepada majelis hakim   tentang 

sosok siapa sebenarnya Ustadz Abubakar Baásyir, ia seorang ustad yang tenang, tidak menggebu-

gebu dan tidak pernah menganjurkan kekekerasan. 

 
Dengan gambaran diatas,  benarkah ia seorang Terosrist seperti dicoba gambarkan oleh AS dan 

Singapura ?. 

Semoga Majelis Hakim diberi petunjuk ALLAH YANG MAHA ADIL, ALLAH MAHA 

MENGETAHUI HATI KITA SEMUA. 

 
Demikianlah Majelis Hakim yang muliakan ,kami telah menyampaikan kata pendahuluan yang 

cukup panjang , karena sebagai sesama penegak hukum, kami wajib dan  sangat berkepentingan  

menyampaikan segala sesuatu yang kami anggap patut dan layak disampaikan,  karena  pada 
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akhirnya kita semua sangat berharap dan mendambakan agar  nantinya tidak terjadi peradilan 

yang sesat terhadap klien kami seorang Ustadz yang istiqomah, yang ikhlas dan berjuang secara 

totalitas demi meraih keridhaan Allah semata. 

 
Majelis Hakim yang kami muliakan, 

 
Perlu kami sampaikan sekali lagi, pepatah lama yang patut kita jadikan renungan bersama " 

Kebenaran yang tercerai berai akan dikalahkan oleh kejahatan yang sistematis".  Oleh karenanya 

sebagai bangsa yang berdaulat, kita perlu benar-benar waspada terhadap tipu daya dari bangsa 

lain, kita harus mampu untuk tampil berdiri tanpa merasa rendah diri berhadapan dengan negara 

lain, kita harus bisa merumuskan tujuan dan kepentingan kita sendiri tanpa ditekan-tekan oleh 

pihak asing. 

 
Sudah menjadi pemandangan sehari hari bahwa bangsa kita, pemerintah kita, negara kita diinjak-

injak kedaulatannya, kehormatannya dan kemandiriannya sebagai bangsa. Sudah saatnya kita 

untuk bangkit melawan seluruh rekayasa intelijen asing, sudah saatnya kita untuk bangkit 

memberikan perlindungan kepada warga negara sendiri, dan sudah saatnya kita menegakkan 

hukum atas dasar kepentingan nasional kita sendiri. Bukan mengekor pada pemerintah negara 

lain, bukan karena takut tidak mendapat bantuan finansial dari sindikat kapitalime global. 

 
Oleh karena itu majelis hakim yang mulia, pada akhirnya kami serahkan perkara ini ketangan 

majelis hakim yang mulia, untuk dapat kiranya berdiri bersama-sama menentang kejahatan yang 

dilakukan secara sistematis untuk menghancurkan kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita 

dan harga diri kita sebagai bangsa. Kita harus benar-benar sadar untuk tidak terjebak dan 

terperangkap dalam cengkaraman kepentingan kapitalisme global yang dipimpin oleh Amerika 

Serikat dan antek-anteknya. 
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II. TENTANG SURAT DAKWAAN DAN TUNTUTAN 

 
 
II.1. Pembahasan terhadap surat Dakwaan 
 
Majelis Hakim yang mulia, 
 
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, 
 
Mengawali pembahasan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kami, Tim Pembela,  

menegaskan dan mengingatkan kembali kepada Majelis Hakim bahwasanya Keberatan yang kami 

kemukakan pada persidangan tanggal 30 April 2003 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pembahasan ini.  

Kami hendak mengingatkan pula bahwa pada waktu acara pemeriksaan terhadap terdakwa, 

tanggal 5 Agustus 2003, terdakwa dengan tegas menolak seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. 

 
Mengutip pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya pada Bab I Pendahuluan 

halaman 3, yaitu: “Surat dakwaan tersebut merupakan kristalisasi dari fakta tindak pidana yang 

diungkapkan dalam penyidikan”. Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan: “Dengan demikian 

jelaslah bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan berdasarkan surat dakwaan yang disusun dari 

fakta hasil penyidikan yang dihimpun dalam berkas perkara”.  

 
Beranjak dari pernyataan di atas, tidaklah berkelebihan apabila dikatakan bahwa Jaksa Penuntut 

Umum begitu bergantung pada hasil pemeriksaan penyidik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan 

Jaksa Penuntut Umum secara “bulat-bulat” menelan begitu saja hasil penyidikan dari polisi untuk 

kemudian dipergunakan sebagai bahan untuk membuat surat dakwaan. Terlepas bahwa menurut 

KUHAP, Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk mengembalikan hasil penyidikan 

kepada polisi agar dilengkapi, namun dalam kasus ini Tim Pembela menangkap nuansa begitu 

dominannya peran polisi, termasuk dalam hal pengerahan banyaknya intel polisi untuk memata-

matai persidangan ini. Suasana yang hampir tidak berbeda pada saat menggambarkan begitu 

superiornya Laksus/Komkaptib ketika Undang-undang Subversi masih diberlakukan untuk 

“mengganyang” musuh-musuh politik rezim orde baru Soeharto. Masa itu Jaksa Penuntut Umum 

juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika harus menerima “bulat-bulat“ hasil pemeriksaan para 

tersangka perkara subversi oleh Laksus/Laksusda untuk dibawa ke pengadilan. 
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Surat dakwaan yang merupakan kristalisasi dari hasil penyidikan, apalagi kalau penyidikannya 

dilakukan secara tidak profesional, penuh dengan kekerasan fisik ataupun psikis, cenderung akan 

diwarnai oleh kebohongan  dan menyesatkan. Bagaimana tidak, fakta-fakta yang dikemukakan 

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya diperoleh dari penyidik, sedangkan penyidik 

dalam usahanya mendapatkan fakta-fakta itu, terutama  fakta berupa keterangan saksi, tidak 

jarang menggunakan cara-cara yang tidak profesional, sebagaimana dikemukakan di atas. 

Keadaan ini jelas akan mempengaruhi isi dari surat dakwaan, misalnya menurut saksi-saksi yang 

berada di Indonesia,  Imam Samudra, Ali Gufron alias Muchlas dan M. Rozi alias Amrozi sebagai 

contohnya, dalam BAP tanggal 21 Januari 2003 menerangkan bahwa Amir Jama’ah Islamiyah 

adalah Ust Abu Bakar Ba’asyir, fakta dalam BAP inilah yang antara lain dipergunakan sebagai 

bahan untuk dirumuskan dalam dakwaan bahwa Ust Abu Bakar Ba’asyir adalah Amir Jama’ah 

Islamiyah. Padahal boleh jadi mereka mengatakan demikian setelah mengalami kekerasan oleh 

penyidik. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa  surat dakwaan merupakan kristalisasi 

dari kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. 

 
Tidak cukup sampai disitu saja, surat dakwaan yang merupakan kristalisasi dari hasil penyidikan 

itu isinya juga mengandung ketidak benaran dan bertentangan dengan fakta-fakta dipersidangan, 

sebagai contoh: 

Pada halaman 2 dakwaan primair dan halaman 11 dakwaan subsidair, disebutkan sebagai berikut:  

“.........., sebagai pemimpin dan para pengatur makar (dakwaan I primair)/ turut serta melakukan 

tindak pidana makar (dakwaan I subsidair) dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, 

yaitu untuk mewujudkan niat mendirikan Negara Islam Indonesia yang menggantikan 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 

1945, ....dst”   

 
Isi surat dakwaan di atas sangat bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan  dan tidak dapat 

dibuktikan kebenarannya, karena berdasarkan keterangan para saksi a charge yang berada di 

Indonesia tidak satupun diantara mereka yang menerangkan adanya kehendak atau niat terdakwa 

untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Atau setidak-tidaknya para saksi yang hendak 

dipergunakan sebagai alat bukti untuk membenarkan isi surat dakwaan di atas saling bertentangan 

satu sama lain, yaitu bertentangannya antara para saksi yang diperiksa di Indonesia dengan 

mereka yang diperiksa melalui teleconference. 

 

Bahkan sebaliknya, menurut keterangan saksi a de charge  Dr. Hilmi Bakar, misalnya,  dan 

keterangan terdakwa, justru membuktikan bahwa dalam rangka menegakkan syariat Islam, 

 42



BAB II Pledoi ABB – TTG Surat Dakwaan dan Tuntutan 

Terdakwa tidak berkeinginan dan tidak berniat sama sekali untuk merubah bentuk negara yang 

sudah ada yang pada hakekatnya merupakan rahmat Allah SWT. Menurut pendirian terdakwa, 

yang lebih diutamakan adalah substansinya, yaitu bagaimana syariat Islam itu dapat ditegakkan 

tanpa harus merubah bentuk negara yang sudah ada. 

 
Pada halaman 2 dakwaan I primair dan halaman 11 dakwaan I subsidair, disebutkan sebagai 

berikut:  

 “.......terdakwa selaku pemimpin dan pengatur telah melakukan serangkaian kegiatan yang 

merupakan permulaan pelaksanaan (dakwaan I primair)/ telah melakukan serangkaian kegiatan 

yang merupakan permulaan pelaksanaan (dakwaan I subsidair) sebagai berikut: 

- Bahwa pada sekitar tahun 1993 terdakwa dan Abdullah Sungkar (alm) bersama-sama 

mendirikan organisasi yang disebut Jama’atul minal Muslimin (JMM) atau Al-Jama’ah 

Al-Islamiyah (JI), ......dst”  (dakwaan I primair)/ “Bahwa sekitar tahun 1993 diidirikan 

suatu perkumpulan yang disebut Jamia’tul Minal Muslimin atau Al-Jama’ah Al-

Islamiyah dimana terdakwa dan orang-orang yang disebutkan di atas bergabung di 

dalamnya, .........dst”  (dakwaan I subsidair) 

 
Menurut fakta-fakta dipersidangan, tidak ada satupun keterangan saksi-saksi a charge, alat bukti 

surat,  keterangan terdakwa dan petunjuk, yang dapat membuktikan kebenaran dari isi surat 

dakwaan I primair bahwa pada tahun 1993 terdakwa dan Abdullah Sungkar (alm) bersama-sama 

mendirikan organisasi yang disebut oleh penuntut umum sebagai Jama’atul Minal Muslimin 

(JMM) atau Al-Jama’ah Al-Islamiyah (JI). 

 
Demikian pula halnya, isi surat dakwaan I subsidair yang menyatakan “Bahwa sekitar tahun 

1993 didirikan suatu perkumpulan disebut Jamia’tul Minal Muslimin ....dst”  tidak dapat 

dibuktikan kebenarannya, karena tidak ada satupun keterangan para saksi a charge, bukti-bukti 

surat  dan keterangan terdakwa bahkan petunjuk  yang memastikan kebenaran pernyataan 

sebagaimana tersebut di atas, atau setidak-tidaknya terjadi pertentangan antara para saksi ketika 

harus menerangkan kapan didirikannya Jamia’tul Muslimin.    

 
Contoh-contoh di atas, sekali lagi, pada hakekatnya pula merupakan refleksi bagaimana penyidik 

tidak profesional dengan mempraktekkan cara-cara kekerasan dalam upayanya memeras 

keterangan dari para saksi, sehingga tidaklah aneh kalau kemudian surat dakwaannyapun, isinya 

banyak yang tidak benar, karena sekedar mengikuti kemauan penyidik. Kekerasan penyidik 

terungkap dengan jelas, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi kunci dalam perkara 
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ini dipersidangan, yaitu Imam Samudra, Ali Gufron alias Muchlas dan M. Rozi alias Amrozi. 

Imam Samudra dan Ali Gufron menurut keterangannya di bawah sumpah mengalami kekerasan 

fisik, ditelanjangi antara lain, sedangkan Amrozi mengalami kekerasan psikis, ketika penyidik 

mengancam akan memperlakukannya sama dengan apa yang dialami oleh kakaknya, Ali Gufron, 

jika ia tidak mau bekerjasama dengan penyidik. Jadi tidaklah aneh, bahwa di muka persidangan 

mereka beramai-ramai mencabut BAP yang dibuat di hadapan penyidik. 

 
Majelis Hakim yang mulia, 

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, 

 
Aroma ketidak-profesionalan Polri dan penyidik dalam perkara ini sudah tercium ketika mereka 

mempublikasikan secara besar-besaran nama Omar al Faruq oleh Kapolri, yang kemudian 

dijadikan trigger untuk menyeret terdakwa  sebagai gembong terrorist internasional. Namun entah 

bagaimana ceritanya, nama Omar al Faruq kemudian lenyap ditelan bumi tidak ada kabar 

beritanya lagi. Inilah salah satu contoh juga  betapa perkara ini diwarnai oleh kebohongan dan 

menyesatkan. Omar al Faruq yang seharusnya bertanggung-jawab, karena dialah yang 

pertamakali menyebut-nyebut keterlibatan terdakwa dalam sejumlah aksi pengeboman, malah 

diserahkan kepihak asing, sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan perkara ini untuk 

menguak apa yang sebenarnya terjadi. Pemerintah Amerika Serikat cenderung untuk 

melindunginya, dan tidak bersedia untuk menghadirkannya di persidangan perkara ini. Ulah 

negara adi daya tersebut tentu saja menimbulkan tanda tanya besar, ada apa gerangan dibalik itu 

semua? Kenyataan ini juga menunjukkan betapa Amerika Serikat dapat berbuat semaunya 

mencampuri urusan apapun di negara yang berdaulat ini, termasuk dan tidak terbatas pada 

masalah hukum.  

 
Kembali kepada pernyataan Jaksa Penuntut Umum di atas, kami menggaris bawahi bahwa apa 

yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak sepenuhnya benar. Dikatakan 

demikian, karena menurut hasil pemeriksaan penyidik, terdakwa disangka telah melakukan tindak 

pidana antara lain sebagaimana diancam menurut pasal 104 KUHP, penerapan pasal 104 KUHP 

tersebut dapat diketahui pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi oleh penyidik. 

Namun di luar dugaan Jaksa Penuntut Umum merubah hasil temuan penyidik tersebut dengan 

merubah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu dengan menerapkan pasal 107 

KUHP.   

 

 44



BAB II Pledoi ABB – TTG Surat Dakwaan dan Tuntutan 

Fakta ini jelas membuktikan ketidak-konsistenan Jaksa Penuntut Umum, yang disatu pihak 

menyatakan bahwa “pemeriksaan perkara ini dilakukan berdasarkan surat dakwaan yang 

disusun dari fakta hasil penyidikan yang dihimpun dalam berkas perkara”, namun dilain pihak 

tidak menerapkan ketentuan pidana versi penyidik yang notabenenya merupakan fakta hasil 

penyidikan. Perubahan penerapan dari pasal 104 KUHP menjadi 107 KUHP oleh Jaksa Penuntut 

Umum jelas mempunyai dampak yang sangat serius, karena saksi-saksi tersebut diperiksa oleh 

penyidik dalam rangka  untuk membuktikan adanya tindak pidana yang diancam oleh pasal 104 

KUHP, bukan untuk membuktikan tindak pidana yang diancam oleh pasal 107 KUHP. Dengan 

demikian jelaslah, bahwa surat dakwaan yang dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di 

persidangan ini telah jauh menyimpang dari hasil penyidikan penyidik. 

 
II.2. Pembahasan terhadap Surat Tuntutan 

 
Majelis Hakim yang mulia, 

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati 

 
Sebagaimana terhadap surat dakwaan, Tim Pembela dan terdakwa juga menolak seluruh materi 

yang dikemukakan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terkecuali terhadap materi yang 

memang secara tegas diakui sebagai kebenaran. Dalam bagian ini, pembahasan terhadap surat 

tuntutan hanya berkaitan dengan hal-hal yang umum saja, terutama terhadap dakwaan I primair, 

karena pembahasan secara lebih khusus terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, 

yang menurut surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan, akan diuraikan lebih terperinci dan mendalam dalam bab berikutnya. Demikian pula 

halnya, pembahasan terhadap surat tuntutan yang berkaitan dengan dakwaan II, III dan IV akan 

dibahas lebih khusus dalam bagian dan bab tersendiri. 

 

II. 3. Dakwaan I Primair, pasal 107 ayat (2) KUHP 

 
Dalam upayanya membuktikan dakwaan I primair, nampak terlihat dengan mata telanjang bahwa 

Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, begitu mengandalkan keterangan para saksi yang 

berada di luar Indonesia, yang diperiksa melalui teleconference, yang keabsahannya masih 

dipertanyakan oleh Tim Pembela mengingat pemeriksaan melalui teleconference tersebut tidak 

diatur dalam KUHAP,  yaitu, Faiz Abubakar Bafana, Ja’afar bin Mistoki dan Hashim bin 

Abas, yang pemeriksaannya dilakukan disuatu tempat di wilayah hukum Negara Singapura, serta 
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Ahmad Sajuli, Agung Buyadi, Mohammad Faiq bin Hafidh dan Ferial Muchlis, yang 

pemeriksaannya dilakukan disuatu tempat di wilayah hukum Negara Malaysia. 

 
Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, diantara sejumlah orang saksi yang diperiksa 

melalui teleconference tersebut di atas, Faiz Abubakar Bafana-lah yang menjadi “primadona”,  

dialah yang seorang diri memberikan keterangan yang paling banyak menyudutkan terdakwa, 

yaitu antara lain: 

- “Bersama Zulkifli Marzuki dan Hambali menemui terdakwa sekitar bulan November 

2000 di Solo guna meminta persetujuan terdakwa untuk meledakkan gereja-gereja di 

Indonesia, antara lain .....dst” (surat tuntutan halaman 129 dan 141). Zulkifli Marzuki 

tidak pernah dijadikan saksi dalam perkara ini, demikian pula Hambali, tidak 

menjadi saksi dalam perkara ini, karena masih ditahan dinegara antah berantah 

oleh Pemerintah AS. 

- “Bertemu dengan terdakwa lagi di rumahnya pada bulan April 2001 dengan disaksikan 

Mustoqim, membicarakan tentang pembuatan surat pengangkatan  Mukhlas al Ali 

Gufron selaku Ketua (Qoid) Manthiqi Ulla dan melaporkan hasil peledakkan bom di 

gereja-gereja di Batam .....dst” (surat tuntutan halaman 129-130).  Mustoqim yang 

dikatakan menyaksikan pertemuan tersebut, ternyata tidak dijadikan saksi dalam 

perkara ini. 

- “Kemudian pada waktu saksi Faiz Abubakar Bafana di Bandara Soekarno- Hatta dalam 

perjalan pulang ke Malaysia ditemui oleh saksi Imam Samudra alias Kudama. Pada 

pertemuan tersebut Imam Samudra alias Kudama menyerahkahkan disket nama-nama 

Paderi (pendeta) yang akan diserang di Indonesia”  (surat tuntutan halaman 130). 

Keterangan ini dibantah oleh Imam Samudra pada waktu diperiksa di persidangan 

pada tanggal 28 Mei 2003, yang menerangkan bahwa pertemuan di Bandara 

Soekarno-Hatta tersebut di atas, tidak pernah terjadi. 

 
Karena keterangan saksi  Faiz Abubakar Bafana tersebut di atas tidak disertai alat bukti yang sah 

lainnya, maka berdasarkan pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP tidak cukup untuk membuktikan 

bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud, yaitu memberikan 

persetujuan untuk meledakkan gereja-gereja di Indonesia dan seterusnya.  

 
Membaca lebih lanjut keterangan para saksi yang diperiksa melalui teleconference dalam surat 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ternyata terdapat keterangan yang diragukan kebenarannya dan 

bertentangan dengan surat dakwaan, misalnya keterangan Fais Abubakar Bafana yang 
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mengatakan: “bahwa benar saksi tahu Jama’ah Islamiyah karena saksi adalah anggota Jama’ah 

Islamiyah sejak tahun 1986...dst” (surat tuntutan halaman 67), kemudian keterangan saksi Ja’afar 

Mistooki yang mengatakan: “bahwa benar, saksi sebagai anggota Jama’ah Islamiyah sejak 

tahun 1989,.....dst” (surat tuntutan halaman 75), padahal menurut surat dakwaan, Jama’ah 

Islamiyah didirikan sekitar tahun 1993 (dakwaan I primair halaman 2). Kenyataan ini 

membuktikan bahwa apa yang dikatakan dalam surat dakwaan bahwa Jama’ah Islamiyah 

didirikan pada tahun 1993 adalah tidak benar. Disamping itu pula apakah benar terdakwa 

bersama-sama Abdullah Sungkar mendirikan Jama’ah Islamiyah, tidak pernah 

terbuktikan dan terjawabkan selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung 

dipersidangan.  

 
Berkaitan dengan tuduhan terhadap terdakwa sebagai pendiri Jama’ah Islamiyah hanya ada satu 

keterangan saksi yang diperiksa melalui teleconference (sebagaimana dalam surat tuntutan), 

itupun juga masih diragukan kebenarannya, yaitu Muhammad Faiq bin Hafidh, yang mengatakan: 

“Bahwa benar, sekitar tahun 1982 dan 1993 saksi mendengar dari Abdullah Sungkar bahwa 

terjadi perpecahan antara Abdullah Sungkar dan Ajengan Masduki yang beralasan masalah 

keuangan. Kemudian Abdullah Sungkar al Abdul Halim dan bersama beberapa orang yaitu 

Sukri, Nasri, Muhammad Shah, terdakwa, Abu Yusuf, Abu Umar al Kudama, Solihin, Hambali, 

Faiz Abu Bakar Bafana, Iqbal al Abu Jibril mendirikan kelompok baru Jamiatul Minal Muslimin 

yang disingkat dengan JMM”  (keterangan Muhammad Faiq bin Hafidh, surat tuntutan hal 82). 

Keterangan ini selain hanya diberikan oleh satu orang saksi saja,  juga  keterangan saksi 

tersebut berasal dari orang lain, yaitu hanya mendengar dari Abdullah Sungkar, dia tidak 

mengetahui dan mendengar langsung dari terdakwa tentang hal dimaksud. Disamping itu 

pula terdapat keraguan atas kebenaran  dari keterangan saksi tersebut, karena baik Abu Umar al 

Kudama al Imam Samudra  maupun Faiz Abubakar Bafana, tidak pernah memberikan 

keterangan tentang adanya keterlibatan terdakwa dalam membentuk dan mendirikan 

Jamiatul Minal Muslimin. 

 
Tentang kedudukkan terdakwa sebagai Amir Jama’ah Islamiyah, Jaksa Penuntut Umum dalam 

surat tuntutan halaman 136 mengatakan: “Abdullah Sungkar dan terdakwa mendirikan kelompok 

yang dikenal dengan nama Jama’ah Islamiyah (JI), Abdullah Sungkar sebagai Amir (pimpinan) 

dan terdakwa sebagai Naib (Wakil)”. Pernyataan ini bertentangan dengan keterangan para 

saksi, khususnya saksi yang diperiksa melalui teleconference, yaitu Hashim bin Abas, yang 

menerangkan, Naib tidak dikenal dalam Jama’ah Islamiyah (surat tuntutan halaman 72). 

Selanjutnya dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada halaman yang sama: “Menurut 
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keterangan Ferial Muchlis yang dibenarkan juga oleh Faiz Abubakar Bafana, Hashim bin Abas, 

Ja’afar Mistoki, Ahmad Sajuli, Agung Biyadi, dan Mohammad Faiq, setelah Abdullah Sungkar 

meninggal dunia di Bogor .....dst. Maka kemudian jabatan Abdullah Sungkar selaku Jama’ah 

Islamiyah berakhir, digantikan terdakwa yang sebelumnya Naib JI, dan orang terdekat Abdullah 

Sungkar”. Pernyataan ini jelas memanipulir fakta yang disusunnya sendiri dalam surat 

tuntutan dan sungguh menyesatkan, karena: 

- Ferial Muchlis sama sekali tidak pernah menerangkan bahwa terdakwa menggantikan 

kedudukkan Abdullah Sungkar sebagai Amir Jama’ah Islamiyah (lihat keterangan Ferial 

Muchlis dalam surat tuntutan halaman 83 s/d 84). 

- Faiz Abubakar Bafana menerangkan bahwa terdakwa adalah Amir Jama’ah Islamiyah 

berdasarkan apa yang diketahuinya dari Hambali (keterangan Faiz Abubakar Bafana 

dalam surat tuntutan halaman 67). Sama halnya dengan Ja’afar Mistoki yang 

menerangkan diberitahu oleh Ibrahim Malik bahwa terdakwa adalah pengganti 

Abdullah Sungkar sebagai Amir Jama’ah Islamiyah (keterangan Ja’afar Mistoki dalam 

surat tuntutan halaman 75 dan 76). Hal ini berarti, mereka tidak mengetahui sendiri 

bahwa terdakwa adalah Amir Jama’ah Islamiyah, melainkan dari orang lain 

(testimonium de auditu),  keterangan seperti ini menurut hukum tidak mempunyai 

nilai sebagai alat bukti yang sah. 

- Ahmad Sajuli, Agung Biyadi dan Muhammad Faiq memang menerangkan bahwa 

terdakwa adalah Amir Jama’ah Islamiyah menggantikan Abdullah Sungkar yang telah 

meninggal dunia, akan tetapi darimana saksi-saksi tersebut dapat mengatakan hal seperti 

tersebut dimaksud, apakah mengetahui sendiri ataukah mendengar dari orang lain? Dan 

hal ini nampak tidak diungkapkan secara obyektif oleh Jaksa Penuntut Umum. 

 
Tentang buku PUPJI yang disita dari seseorang bernama Bambang Setiono alias Saiful Suroso 

dengan berita acara penyitaan tanggal 19 Desember 2002 (surat tuntutan halaman 125), 

menimbulkan pertanyaan yang mengganggu dan menimbulkan rasa curiga bagi Tim Pembela,  

siapakah Bambang Setiono alias Saiful Suroso ini?  Mengapa tidak dijadikan sebagai saksi 

baik oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Atas dasar itulah timbul pertanyaan, jangan-jangan 

yang bersangkutanlah yang membuat buku PUPJI yang kemudian disita itu. 

 

Masih tentang PUPJI, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya halaman 128 mengatakan: 

“Berdasarkan keterangan saksi Ferial Muchlis, terdakwa bersama-sama Abdullah Sungkar, dan 

Mukhlas menyusun PUPJI, serta saksi Ferial Muchlis sendiri bertugas mengetik PUPJI 
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tersebut”. Fakta ini jelas sulit untuk diterima sebagai kebenaran, karena hanya saksi Ferial 

Muchlis saja yang menerangkan demikian, sedangkan Muhklas dan apalagi terdakwa tidak 

pernah memberikan keterangan yang berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam 

menyusun buku PUPJI. Muhklas dalam persidangan menerangkan: “Bahwa benar, pernah 

mendengar PUPJI kira tahun 1996/1997 dan pernah melihat PUPJI dalam bentuk fotokopi 

berjilid” (keterangan Mukhlas menurut surat tuntutan halaman 40); sedangkan terdakwa 

menerangkan: “Mengaku pernah melihat isinya yaitu dibuat oleh pejuang-pejuang Islam” 

(keterangan terdakwa menurut surat tuntutan halaman 94). Keterangan satu orang saksi saja, 

yaitu Ferial Muchlis, adalah bukan saksi! (Unus Testi nullus Testis). Dan tidak ada alat bukti 

lain yang dapat membuktikan bahwa terdakwa terlibat dalam penyusunan atau pembuatan PUPJI! 

 
Pada bagian akhir keterangannya, saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference, yaitu  Faiz 

Abubakar Bafana (surat tuntutan halaman 71), Hashim bin Abbas (surat tuntutan halaman 74) dan 

Ja’afar Mistoki (surat tuntutan halaman halaman 76), ibarat paduan suara yang sudah dikomando 

untuk mengumandangkan “lagu” agar terdakwa tidak berbohong dengan mengakui sebagai Amir 

Jama’ah Islamiyah, bahkan saksi Faiz Abubakar Bafana sempat berakting dengan meneteskan air 

mata.  

 
Siapakah yang berbohong, para saksi tersebut di atas ataukah terdakwa? Kami , Tim Pembela, 

hanya bisa berharap kiranya Majelis Hakim yang arif dan bijaksana dapat menilai secara obyektif 

siapakah yang benar dalam persoalan ini. Bilamana harapan kami tidak kesampaian, maka 

harapan kami gantungkan pada pengadilan hari akhir,  yang sudah barang tentu akan memberikan 

penilaian yang jelas lebih adil daripada pengadilan di bumi yang fana ini. 

 
Majelis Hakim yang mulia, 

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, 

 
Prof. DR. Loebby Loqman, SH., ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara 

ini, dibandingkan ahli yang diajukan oleh Tim Pembela, Prof. DR Muladi, SH., merupakan sosok 

yang paling sering diminta oleh polisi atau Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keterangan 

ahli, terutama dalam perkara-perkara yang bersinggungan dengan kekuasaan atau perkara yang 

bernuansa politik, mulai dari perkara demo mahasiswa, menghina presiden hingga perkara makar. 

Sudah menjadi rahasia umum dan menjadi bahan gunjingan, bahwa profesor yang satu ini 

keterangannya paling mudah ditebak, yaitu ujung-ujungnya memberatkan terdakwa. Kami, Tim 
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Pembela, sudah sangat hafal sekali dengan perilaku profesor ini, sehingga tidaklah kaget  dengan 

arah dan kualitas keterangannya. 

 
Persoalan yang menjadi keprihatinan kami adalah ketika beliau dengan menggunakan pendekatan 

teori subyektif mengatakan bahwa aksi demo atau diskusi-diskusi dengan wacana untuk 

menegakkan syariat Islam adalah suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan makar, karena 

dilakukan dengan tidak melalui mekanisme konstitutisi yang ada atau tidak disalurkan melalui 

lembaga  legislatif. Pandangan ini berbeda secara diametral dengan pandangan Prof. DR. 

Muladi, SH, yang mengatakan bahwa pada pokoknya wacana untuk menegakkan syariat 

Islam bukan merupakan tindakan makar sepanjang tidak membahayakan tertib hukum 

dan kepentingan hukum. 

 
Pandangan Prof. DR. Loebby Loqman, SH. yang begitu sempit dan tidak memahami dinamika 

masyarakat tersebut sangat berbahaya, karena jika dipergunakan sebagai rujukan oleh aparat 

keamanan akan menjadi alat untuk mematikan atau mereduksi setiap idea atau wacana yang 

berniat untuk menegakkan syariat Islam. Pandangan beliau sebagaimana tersebut di atas jelas 

merupakan pandangan yang sangat mundur jauh kebelakang, sebagaimana layaknya 

pandangan  penguasa orde baru yang sangat anti demokrasi. Oleh sebab itu, pandangan 

yang otoriter tersebut harus segera dikubur dalam-dalam, karena pada hakekatnya dalam 

negara demokrasi setiap orang atau kelompok harus dihormati haknya untuk 

menyampaikan pandangan dan pendapatnya yang berbeda. 
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III. FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN 

 

Majelis Hakim yang mulia, 

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati. 

 

Dalam bagian fakta-fakta di persidangan ini, kami tidak akan menyampaikan keterangan saksi-

saksi satu demi satu, melainkan akan kami kemukakan hal-hal yang didakwakan oleh Saudara 

Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkaitan dengan hal-hal yang 

didakwakan tersebut. Adapun keterangan yang diperoleh melalui pemeriksaan teleconference, 

sekalipun telah dengan tegas kami sampaikan di persidangan kami tolak dan kami anggap tidak 

dapat dijadikan alat bukti perkara ini, pada Bab III ini kami masukkan juga dengan mengutip apa 

yang dimuat dalam Surat Tuntutan, sekedar untuk menanggapi ulasan yang disampaikan oleh Sdr. 

Penuntut Umum.  

 

A. Dakwaan Kesatu 

 

1.  Tentang Jama’ah Islamiyyah (JI)

Sebagian besar saksi-saksi menerangkan tidak tahu menahu tentang adanya Jama’ah 

Islamiyah (JI), atau mereka mengetahuinya tapi hanya tahu dari berita-berita.   

 

Saksi ALI IMRON menyebut JI adalah nama organisasi di Mesir, sedangkan mengenai JI 

di Malaysia hanya dengar dari berita, tidak tahu sendiri. Menurut ALI IMRON bahwa 

berjama’ah dalam Islam itu hukumnya wajib. ALI GUFRON al. MUCHLAS mengatakan 

JI adalah sekumpulan orang Islam yang keberadaannya ada di mana-mana. Setiap orang 

yang berkelompok disebut JI. AMROZI mengatakan tahu JI sejak kecil, yaitu jama’ahnya 

orang Islam. Tidak pernah tahu tentang JI sebagai suatu organisasi. UTOMO 

PAMUNGKAS mengaku baru tahu JI dari MUSTOFA, tidak tahu sendiri dan sebelum 

dikasih tahu MUSTOFA tidak pernah mendengar adanya JI. Saksi IMAM SAMUDERA 

mengatakan tidak tahu menahu JI dan aktifitas pengeboman malam Natal tahun 2000, 

pengeboman Plaza Atrium, Senin, tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dinamakan 

JI.  
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Saksi FARIHIN IBNU mengatakan tahu JI dari media massa, sama halnya dengan 

SURJADI MAS’UD. Saksi HASHIM baru pertama kali mendengar adanya JI ketika 

Terdakwa dirawat di RS POLRI Kramat Jati. ABDUL HARIS baru mengetahui adanya JI 

dari koran dan televisi akhir-akhir ini. Saksi IRFAN S. AWWAS menyatakan tidak 

pernah mendengar JI sebelum perkara ini. Saksi HILMY BAKAR menyatakan tidak 

pernah mendengar istilah JI sebagai suatu organisasi. Saksi Ustadz AFIF yang merupakan 

guru ngaji FAIZ bin ABU BAKAR BAFANA mengatakan tidak pernah dengar JI, dan 

bahkan menyebutkan FAIZ bin ABU BAKAR BAFANA bukanlah anggota JI. Saksi 

SAID A. SUNGKAR menerangkan tidak pernah dengar JI sebagai organisasi, tapi istilah 

JI itu sendiri dalam artian umum sudah sering ia dengar sejak kecil. Saksi Ustadz 

WAHYUDIN yang merupakan salah seorang ustadz di Pesantren Al Mu’min Ngruki 

mengatakan tidak pernah melihat aktifitas Terdakwa dalam JI. Saksi MUJIONO yang 

telah mengenal secara intensif Terdakwa sejak tahun 1976 menyatakan tidak pernah 

diajak Terdakwa ke dalam organisasi yang disebut JI. Saksi Ustadz MUDZAKIR 

mengatakan apabila Terdakwa aktif di JI tentu dirinya diberitahu oleh Terdakwa, tapi 

kenyataannya tidak.      

 

Bahkan saksi-saksi yang menerangkan tentang struktur organisasi JI ternyata tidak ada 

persesuaian satu sama lain atau saling simpang siur. Dalam Surat Dakwaan disebutkan 

bahwa organisasi JI memiliki struktur organisasi berupa pembagian wilayah yang disebut 

manthiqi dan terdapat 4 (empat) manthiqi yaitu Manthiqi Ulla, Manthiqi Sani, Manthiqi 

Thalib dan Manthiqi Rabiah. Tapi keterangan saksi MAS SLAMET KASTARI (dan 

JA’AFAR MISTOOKI) menyebutkan hanya ada 2 (dua) Manthiqi, sekalipun telah 

ditunjukkan oleh Penasihat Hukum adanya 4 (empat) Manthiqi dalam Surat Dakwaan. 

Sedangkan UTOMO PAMUNGKAS mengatakan menurut MUSTOFA jumlah manthiqi 

ada 3 (tiga). FAIZ bin ABU BAKAR BAFANA yang mengaku menjadi anggota JI sejak 

tahun 1986 dan HASHIM bin ABBAS juga hanya menyebutkan adanya 3 (tiga) 

manthiqi. Saksi MUCHLAS atau ALI GUFRON menyebutkan istilah “manthiqi thalib” 

itu tidak ada artinya, dan secara umum istilah-istilah yang digunakan dalam apa yang 

disebut organisasi JI itu, sebagaimana yang ditunjukkan kepadanya di ruang sidang, 

nampak jelas dibuat oleh orang yang tidak mengerti bahasa Arab. 
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2.  Tentang Amir JI 

Sebagian besar saksi-saksi menerangkan tidak tahu menahu apakah Terdakwa adalah 

Amir JI ataupun Naip JI. Semua saksi-saksi yang mengatakan Terdakwa adalah Amir JI 

sebenarnya tidak tahu pasti tentang kebenarannya. 

 

ALI IMRON mengatakan “menurut perasaannya” Terdakwa adalah Amir JI. Dia lalu 

menyebutkan pengertian “menurut perasaannya” itu maksudnya hanya kesimpulannya 

pribadi. UTOMO PAMUNGKAS mengatakan pernyataannya bahwa Terdakwa adalah 

Amir JI hanyalah kesimpulannya saja, bukan apa yang diketahuinya sendiri. Saksi MAS 

SLAMET KASTARI mengatakan setahu dirinya yang menggantikan ABDULLAH 

SUNGKAR adalah Terdakwa karena Terdakwa orang yang dekat dengan ABDULLAH 

SUNGKAR, tapi  Saksi tidak tahu pasti kebenarannya.  

 

Saksi-saksi yang menerangkan tidak tahu menahu tentang JI, atau hanya tahu JI dari 

media massa, atau meyakini tidak ada JI, dengan sendirinya tidak tahu menahu ataupun 

tidak memberikan keterangan tentang apakah Terdakwa adalah Amir JI atau bukan, 

bahkan meyakini Terdakwa bukanlah Amir JI. Saksi-saksi tersebut adalah MUCHLAS al. 

ALI GUFRON, IMAM SAMUDERA, AMROZI, FARIHIN IBNU, SURJADI MAS’UD, 

HASHIM, ABDUL HARIS, IRFAN S. AWWAS, HILMY BAKAR, Ustadz AFIF, 

Ustadz WAHYUDIN, SAID A. SUNGKAR, MUJIONO, Ustadz MUDZAKIR. 

 

Sedangkan saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference sebagaimana dikutip Sdr. 

Penuntut Umum memberikan keterangan berbeda sebagai berikut: FAIZ bin ABU 

BAKAR BAFANA mengatakan Terdakwa adalah Amir JI karena diberitahu HAMBALI, 

tidak tahu sendiri. JA’AFAR bin MISTOOKI mengaku tahu bahwa Terdakwa adalah 

Amir karena diberitahu H. IBRAHIM, tidak tahu sendiri. AHMAD SAJULI, AGUNG 

BIYADI, MUHAMMAD FAIQ, menyebutkan tahu bahwa Terdakwa adalah Amir JI tapi 

tidak menyebutkan darimana mereka tahu. FERIAL MUCHLIS menyebutkan Terdakwa 

adalah Naip JI, namun HASHIM bin ABAS justru mengatakan dalam JI tidak ada 

kedudukan Naip. 

 

3.  Tentang Pedoman Umum Perjuangan Jama’ah Islamiyah (PUPJI) 

Sama halnya dengan kesaksian mengenai JI dan Amir JI, sebagian besar saksi-saksi 

menerangkan tidak tahu menahu tentang adanya PUPJI, atau mereka mengetahuinya tapi 
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hanya tahu dari berita-berita. Sebagian saksi-saksi bahkan menerangkan bahwa PUPJI 

tersebut tidak ada bedanya dengan suatu makalah yang dikutip dari berbagai buku yang 

sudah dikenal luas. Secara keseluruhan ada tidaknya PUPJI tidak ada persesuaian 

keterangan yang nyata antara saksi satu dengan yang lain, atau dengan kata lain terjadi 

simpang siur seperti halnya tentang JI dan Amir JI. 

 

ALI IMRON mengatakan mengetahui PUPJI setelah ditunjukkan Penyidik. ALI 

GUFRON menyebutkan pernah mendengar PUPJI, tapi itu merupakan hasil kajian dari 

beberapa jama’ah di dunia ini. AMROZI mengatakan pernah mendengar PUPJI, tapi 

disangkanya PUPJI itu senjata baru. Dia menegaskan tidak pernah tahu PUPJI sebagai 

suatu buku. MAS SLAMET KASTARI mengaku pernah tahu PUPJI di Singapura, tapi 

masih dalam bentuk lembaran-lembaran dengan gaya bahasa Indonesia yang tidak teratur 

sehingga dirinya tidak paham. PUPJI yang dia baca tersebut berbeda dengan yang 

menjadi barang bukti di persidangan. Saksi HILMY BAKAR mengatakan tidak pernah 

tahu PUPJI tapi setelah melihat barang bukti PUPJI mengatakan bahwa buku itu adalah 

jiplakan belaka, yang dikutip dari berbagai literatur. Saksi Ustadz AFIF mengatakan 

setelah membaca barang bukti PUPJI mengatakan pernah membaca sebagian isinya 

sebagai buku yang diterbitkan JI di Mesir, sambil menambahkan Terdakwa tidak pernah 

memberikan pengajian seperti yang disebutkan dalam PUPJI.  

 

Sedangkan saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference sebagaimana dikutip Sdr. 

Penuntut Umum memberikan keterangan sebagai berikut: FAIZ bin ABU BAKAR 

BAFANA mengaku mengetahui PUPJI dari HAMBALI pada waktu di Selangor, 

Malaysia. JA’AFAR MISTOOKI mengaku tahu PUPJI dari ALI GUFRON al.  

MUCHLAS, padahal di atas telah dikutip keterangan MUCHLAS yang mengatakan 

pernah mendengar PUPJI tapi itu merupakan hasil kajian dari beberapa jama’ah di dunia 

ini. AHMAD SAJULI juga mengaku baru tahu PUPJI dari keterangannya HAMBALI.  

FERIAL MUCHLIS sebagai satu-satunya saksi yang mengkait-kaitkan Terdakwa dengan 

PUPJI dan yang mengaku-aku pula sebagai pengetik naskah PUPJI, ternyata ketika 

ditunjukkan barang bukti PUPJI tersebut di persidangan mengatakan bukan itu naskah 

yang telah diketiknya. 

 

4.  Tentang Ba’iat 
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 Berkaitan dengan bai’at yang disebutkan Sdr. Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya 

berbunyi “akan setia kepada Allah dan kepada Pimpinan Jama’ah”, sehingga dengan 

demikian maka setiap orang yang telah di “ba’iat” secara batiniah/akidah menyatu 

terhadap pimpinannya (yang memba’iat) dan akan setia untuk melaksanakan semua 

ajarannya, ternyata dari fakta-fakta di persidangan tidak ada satu saksi pun, termasuk 

yang diperiksa melalui teleconference, yang menerangkan pernah memperoleh pelajaran 

ba’iat dari Terdakwa, apalagi di-ba’iat oleh Terdakwa. Umumnya mereka mengaku 

diba’iat oleh ABDULLAH SUNGKAR. 

 

 Saksi IMAM SAMUDERA yang di dalam BAB mengaku diba’iat oleh Terdakwa telah 

membantah keterangannya tersebut dan mencabut BAP-nya di persidangan karena 

pengakuannya dalam BAP itu diberikannya setelah sebelumnya ditemui  Carlo Teu dari 

aparat kepolisian yang menyiksa dan menelanjanginya serta MARTINUS yang 

membawa pentungan besi, mengancam Saksi agar memberikan keterangan dalam BAB 

sesuai dengan kemauan Penyidik.  

       

      Disamping itu tidak ada saksi yang mengatakan mengucapkan sumpah ba’iat seperti 

dalam surat dakwaan dengan lafadz “akan setia kepada Allah dan kepada Pimpinan 

Jama’ah”. Sehingga tidak benar mereka akan melaksanakan semua ajarannya seperti 

yang didakwakan Sdr. Penuntut Umum. 

 

 ALI IMRON mengaku di bai’at oleh Abdullah Sungkar, dengan lafadz “Demi Allah saya 

akan melaksanakan yang diperintah Allah dan meninggalkan semua larangannya”. 

UTOMO PAMUNGKAS mengaku diba’iat oleh ZULKARNAEN dengan lafadz “Saya 

siap mentaati pimpinan selama pimpinan tidak membawa kepada maksiat”. ALI 

GUFRON al. MUCHLAS mengatakan pernah diba’iat oleh ABDULLAH SUNGKAR 

berkaitan dengan kegiatan belajar, dengan lafadz “kamu mesti belajar dengan sebaik-

baiknya dan mengikuti perintah Allah dan Rasul”. MUCHLAS bahkan menegaskan tidak 

ada suatu ba’iat sebagai pernyataan ketaatan kepada seorang pimpinan, yang ada adalah 

seorang murid atau siapa saja yang mau menyatakan janji setia kepada gurunya maka dia 

akan menyatakan setia kepada kepada Allah dan Rasul-Nya. MAS SLAMET KASTARI 

menyebutkan pernah diba’iat ABDULLAH SUNGKAR tanpa menyebutkan bunyi atau 

lafadz ba’iatnya.  
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 HILMY BAKAR mengatakan pernah diskusi dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa 

mengatakan bahwa ba’iat itu ada pada jaman Rasulullah, setelah itu tidak ada lagi bahkan 

merupakan bid’ah. Jadi ba’iat itu hanya untuk Khalifah. Sedangkan untuk selain itu, 

misalnya untuk posisi Terdakwa sebagai Amir di Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), 

Terdakwa mengatakan dengan jelas “tidak ada ba’iat”.  Saksi Ustadz AFIF mengatakan 

Terdakwa tidak pernah memba’iat anggota pengajiannya. Saksi Ustadz Mudzakir 

mengatakan Terdakwa tidak mengenal “ba’iat lokal”. 

 

 Sedangkan saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference sebagaimana dikutip Sdr. 

Penuntut Umum memberikan keterangan sebagai berikut: FAIZ bin ABU BAKAR 

BAFANA diba’iat oleh ABDULLAH SUNGKAR dengan lafadz “Saya memba’iat kamu 

untuk mendengar dan taat atas perintah Allah dan Rasul menurut kemampuan kamu”. 

HASHIM bin ABBAS mengaku diba’iat oleh ABDULLAH SUNGKAR dengan lafadz 

“Dengan nama Allah saya berba’iah kepadamu atas pendengaran dan ketaatan atas 

mengikuti sunatullah dan sunnatulrasul mengikuti kemampuan saya”. FERIAL 

MUCHLIS mengaku diba’iat ABDULLAH SUNGKAR dengan lafadz “Saya wajib 

tolong menolong kepada Anda di dalam kebenaran dan tidak wajib tolong menolong 

kepada Anda bila tidak dalam kebenaran”. 

 

5. Tentang Ceramah atau Pelajaran Mengenai Sejarah Darul Islam Sebagai Upaya 

Menghimpun Kekuatan Dengan Tujuan Mendirikan Negara Islam Indonesia 

 Berkaitan dengan dakwaan Sdr. Penuntut Umum yang menyebutkan Terdakwa telah 

memberikan ceramah atau pelajaran kepada jama’ahnya tentang sejarah Darul Islam, 

perjuangan Kartosuwiryo, perjuangan Kahar Muzakkar yang bercita-cita mendirikan 

Negara Islam Indonesia, yang disebutkan Sdr. Penuntut Umum merupakan kelanjutan 

upaya Terdakwa menghimpun kekuatan dengan cara mengumpulkan jama’ah, ternyata 

dipersidangan praktis tidak pernah diajukan pertanyaan kepada saksi-saksi mengenai hal 

itu oleh Sdr. Penuntut Umum untuk membuktikan kebenarannya. 

 
Justru Tim Pembela yang lebih aktif mengorek kebenaran dakwaan Sdr. Penuntut Umum 

berkaitan dengan ceramah atau pelajaran tersebut. Atas pertanyaan Tim Pembela, MAS 

SLAMET KASTARI mengatakan Terdakwa tidak pernah menyampaikan sejarah Darul 

Islam, Kartosuwiryo, maupun Kahar Muzakkar, termasuk tidak pernah menyampaikan 

cita-citanya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia dalam ceramah-ceramahnya.  
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Demikian halnya keterangan saksi-saksi a de charge, tidak satupun yang mengatakan 

Terdakwa pernah memberikan ceramah atau pelajaran mengenai sejarah Darul Islam 

tersebut. 

 

Sedangkan dari saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference, sebagaimana yang 

dikutip dalam Surat Tuntutan Sdr. Penuntut Umum, hanya saksi AHMAD SAJULI 

sebagai satu-satunya saksi yang membenarkan isi pengajian Terdakwa antara lain 

mengenai Darul Islam untuk menegakkan Daulah Islamiyah dalam rangka mewujudkan 

berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dengan cara jihad fii sabilillah antara lain 

dengan mengangkat senjata –quod non. Namun ceramah tersebut terjadi pada tahun 1989, 

jadi sebelum tempus delicti yang ditetapkan Sdr. Penuntut Umum dalam surat 

dakwaannya yaitu antara tahun 1993 sampai dengan 2001.  

 

6.  Tentang pelajaran “JIHAD” 

Sdr. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa menyampaikan pula ajaran tentang “jihad” 

sebagai amalan tertinggi dan termulia dalam bentuk perang melawan pihak yang 

menghalangi penegakan Kalimatullah yang berarti perang fisik dalam arti yang 

sebenarnya, yang dengan ceramahnya tersebut Terdakwa bermaksud dan mempunyai 

cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang akan menggantikan 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan UUD 

1945. 

 

Adapun keterangan saksi-saksi mengenai pelajaran “jihad” untuk tegaknya NII seperti 

yang telah diuraikan oleh Sdr. Penuntut Umum dalam dakwaannya, berdasarkan catatan 

Tim Pembela maupun  catatan Sdr. Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Bab III Fakta 

Persidangan, hanya ada 2 (dua) orang saksi saja yaitu yang diperiksa melalui 

teleconference, JA’AFAR MISTOOKI dan AHMAD SAJULI yang mengaku pernah 

mendengar isi ceramah Terdakwa mengenai “jihad” serupa yang telah diuraikan di atas –

quod non— namun ceramah itu mereka berdua dengar pada tahun 1989 yang berarti di 

luar tempus delicti yang ditetapkan Sdr. Penuntut Umum yaitu antara tahun 1993 sampai 

dengan 2001. 
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 Sedangkan sebagaian saksi-saksi yang lainnya justru memberikan keterangan yang 

berkebalikan dari dakwaan Sdr. Penuntut Umum tersebut. Saksi IMAM SAMUDERA 

mengatakan pernah mendengarkan ceramah Terdakwa 2 (dua) kali mengenai menjaga 

kebersihan hati, sehingga membosankan dan tidak sesuai dengan jiwanya. UTOMO 

PAMUNGKAS yang mengaku sering mendengarkan ceramah atau pengajian Terdakwa 

menganyatakan tidak pernah menedengar Terdakwa menyampaikan masalah jihad dalam 

arti perang (qital) tersebut. Saksi HASHIM menerangkan Terdakwa tidak pernah 

menyampaikan ide tentang Negara Islam tetapi tentang penegakan Syariat Islam dalam 

hukum negara. HILMY BAKAR mengatakan pernah mendengar ceramah ABDULLAH 

SUNGKAR mengenai jihad dalam arti perang (qital) terhadap para paderi, yang berbeda 

pemahaman dengan yang dimiliki Terdakwa dimana jihad dipahami secara lebih luas. 

Saksi juga mengatakan Terdakwa biasanya dalam memberikan ceramah atau pengajian 

menggunakan buku pegangan, sebagian besar materinya adalah masalah tafsir dan 

akidah. Hal yang sama diutarakan oleh saksi Ustadz AFIF, SAID A. SUNGKAR, ustadz 

MUDZAKIR. 

 

7. Tentang Menganjurkan Jama’ah Yang Telah Diba’iat Untuk Mengikuti Program Latihan 

Militer di Philipina

 

 Adapun keterangan saksi-saksi mengenai “menganjurkan jama’ah yang telah diba’iat 

untuk mengikuti program pelatihan militer di Philipina yaitu Camp Hudhaibiyah”, seperti 

yang telah diuraikan oleh Sdr. Penuntut Umum dalam dakwaannya, berdasarkan catatan 

Tim Pembela maupun  catatan Sdr. Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Bab III Fakta 

Persidangan, tidak ada satu orang saksi pun yang membenarkan dakwaan tersebut, 

sekalipun ada beberapa saksi yang membenarkan keberadaan Camp Hudhaibiyah itu. 

 

 Justru UTOMO PAMUNGKAS, satu-satunya saksi yang mengaku pernah mengajar di 

Camp Hudhaibiyah tersebut, secara tegas menyatakan tidak pernah disuruh atau meminta 

restu Terdakwa untuk berangkat ke maupun pulang dari Camp Hudhaibiyah. 

 
8.  Tentang Dakwaan Bahwa Terdakwa Bertemu FAIZ bin ABU BAKAR BAFANA Pada 

Bulan Nopember 2000 di Hotel Pasar Klewer, Solo, Dimana Terdakwa Didakwa 

Menyetujui dan Merestui Rencana HAMBALI Melakukan Pemboman di Batam dan 
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Kota-kota Lain di Indonesia, Serta Membicarakan Penyerangan Terhadap Kepentingan 

AS di Singapura

 

 Bagian terpenting yang harus dibuktikan oleh Sdr. Penuntut berkaitan dengan dakwaan 

kesatu-nya adalah apakah benar Terdakwa bertemu dengan FAIZ bin ABU BAKAR 

BAFANA pada bulan Nopember 2000 di Hotel Pasar Klewer dan betulkah Terdakwa 

menyetujui serta merestui rencana HAMBALI melakukan pemboman di Batam dan kota-

kota lain di Indonesia.  

 

 Tidak ada satu orang saksi pun yang hadir di ruang sidang yang membenarkan adanya 

pertemuan antara Terdakwa dengan FAIZ BAFANA pada bulan Nopember 2000 di Hotel 

Pasar Klewer.  

 

 Bahkan saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference sebagaimana tertuang dalam 

Bab III Surat Tuntutan Sdr. Penuntut Umum, hanya satu orang saksi saja yang mengakui 

adanya pertemuan tersebut, yaitu FAIZ bin ABU BAKAR BAFANA sendiri –quod non, 

tanpa didukung keterangan saksi atau alat bukti lainnya sama sekali.  

 

 Saksi MARYONO, resepsionis hotel Beteng Jaya yang menerangkan pernah didatangi 

FAIZ bin ABU BAKAR BAFANA justru memastikan selama keberadaan FAIZ 

BAFANA di hotelnya yang hanya 3 (tiga) jam itu tidak pernah menerima tamu satu orang 

pun, termasuk Terdakwa. Saksi MARYONO juga memastikan bahwa hotelnya tidak 

berada di Pasar Klewer, Solo. Saksi Ustadz WAHYUDIN memastikan tidak pernah 

melihat FAIZ BAFANA menemui Terdakwa di Ponpes Al Mu’min Ngruki karena kalau 

FAIZ BAFANA bertamu tentu Saksi akan mengetahuinya karena di ponpes tersebut 

setiap tamu harus mengisi buku tamu dan Saksi adalah Ketua Ponpes. Saksi Ustadz M. 

SOLEH IBRAHIM dan saksi Ustadz MUJIONO menguatkan keterangan saksi Ustadz 

bahwa tidak pernah ada tamu datang ke Ponpes AL Mu’min Ngruki, dan bukan kebiasaan 

hidup Terdakwa untuk menemui tamu di Hotel. 

 

 Demikian halnya, tidak ada satu orang saksi pun yang hadir di ruang sidang yang 

mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetujui dan merestui rencana HAMBALI 

melakukan pemboman di Batam dan kota-kota lain di Indonesia.  
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     Bahkan saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference sebagaimana tertuang dalam 

Bab III Surat Tuntutan Sdr. Penuntut Umum, hanya satu orang saksi saja yang mengakui 

adanya persetujuan dan restu Terdakwa tersebut, yaitu FAIZ bin ABU BAKAR 

BAFANA sendiri –quod non, tanpa didukung keterangan saksi atau alat bukti lainnya 

sama sekali. Saksi-saksi via teleconference yang lain tidak ada yang satu pun yang pernah 

mendengar atau mengetahui sendiri adanya persetujuan dan restu Terdakwa tersebut. 

HASHIM bin ABBAS hanya menyimpulkan seharusnya Amir tahu setiap kali Saksi 

diperintah (untuk melakukan pemboman) oleh HAMBALI sebagaimana diatur dalam 

PUPJI. Bahkan HASHIM bin ABBAS dengan tegas kemudian menyatakan tidak tahu 

apakah Terdakwa mengetahuinya, melainkan hanya menyimpulkan sendiri bahwa sesuai 

dengan PUPJI seharusnya HAMBALI sebelum melakukan pemboman Batam meminta 

izin terlebih dahulu kepada Terdakwa, karena menurut pasal 39 PUPJI setiap kegiatan 

yang melibatkan manthiqi lain harus seizin Amir. 

 

 Sedangkan saksi-saksi yang lainnya justru memberikan keterangan yang berkebalikan 

dengan dakwaan Sdr. Penuntut Umum. ALI IMRON menerangkan perintah untuk 

meledakkan gereja datang dari HAMBALI, dan menyatakan tidak tahu apakah 

HAMBALI berhubungan dengan Terdakwa. Saksi dengan tegas menyatakan jihad di 

Afghanistan dan bom di Mojokerto tidak pernah didiskusikan dengan Terdakwa. 

UTOMO PAMUNGKAS mengakui terlibat bom Mojokerto karena disuruh HAMBALI. 

Saksi ALI GUFRON al. MUCHLAS dengan tegas menyatakan pengeboman yang 

dilakukannya dengan teman-teman tidak dilaporkan kepada Terdakwa, karena saksi yakin 

pengeboman itu merupakan suatu jihad yang tidak bisa diberitahukan kepada orang yang 

ada kemungkinan tidak menyetujui pelaksanaan jihad tersebut. MUCHLAS menyatakan 

yang memprakarsai pemboman adalah HAMBALI, tidak ada hubungannya dengan 

Terdakwa. Saksi IMAM SAMUDERA yang mengakui bertanggungjawab atas 

pemboman gereja di Batam dan Plaza Atrium, Senen, sama sekali bukan atas suruhan 

Terdakwa (keterangannya ini didahului dengan sumpah, “wallahi, wallahi, wallahi”). 

AMROZI juga mengaku hanya disuruh HAMBALI untuk melakukan pemboman di 

malam Natal, terutama di Mojokerto, tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan 

Terdakwa tidak tahu menahu pengeboman tersebut. Saksi TAUFIK al. DANY 

menerangkan yang memimpin dan mengkoordinasi/merencanakan peledakan bom yang 

sasaran umumnya adalah umat Nasrani adalah ABDUL AZIS al. IMAM SAMUDERA 

dan memastikan pengeboman itu tidak atas suruhan atau persetujuan Terdakwa. 
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9. Tentang Dakwaan Bahwa Terdakwa Bertemu FAIZ bin ABU BAKAR BAFANA dan 

MUSTAQIM, Pada Bulan Maret 2001 di Rumah Terdakwa di Ngruki, Sukoharjo, 

membicarakan Pengangkatan ALI GUFRON  al. MUCHLAS Sebagai Manthiqi Ulla, 

Rencana Penyerangan Kaum Paderi, Rencana Untuk Melakukan Pembunuhan Megawati 

(Wapres)

 

 Tidak ada satu orang saksi pun yang memberikan kesaksian kebenaran adanya pertemuan 

antara Terdakwa dengan FAIZ bin ABU BAKAR BAFANA di rumah Terdakwa 

tersebut, baik saksi yang hadir di sidang pengadilan maupun saksi yang diperiksa secara 

teleconference, kecuali pengakuan FAIZ BAFANA sendiri –quod non. Tentang bantahan 

adanya kehadiran FAIZ BAFANA di rumah Terdakwa yang masih menjadi satu area 

dengan Ponpes Ngruki, telah disampaikan oleh saksi-saksi seperti telah dikutip pada 

angka 8 di atas, sehingga tidak diuraikan kembali dalam bagian ini.  

  

 Tentang rencana penyerangan terhadap Paderi, pada intinya sama saja dengan 

penyerangan terhadap gereja-gereja seperti telah diuraikan oleh saksi-saksi pada angka 8 

di atas, sehingga tidak diuraikan kembali dalam bagian ini. 

 

 Tentang rencana Pembunuhan Megawati yang waktu itu adalah Wapres RI, tidak ada satu 

orang saksi pun yang membenarkannya kecuali FAIZ BAFANA sendiri. Bahkan ALI 

GUFRON al. MUCHLAS yang disebut-sebut FAIZ BAFANA sebagi orang yang akan 

disuruh melaksanakan pembunuhan tersebut dalam kesaksiannya menyatakan baru 

mengetahui rencana pembunuhan itu dari membaca berita yang isinya Al Farouq 

mengatakan Terdakwa berencana akan membunuh Megawati. Saksi justru 

mentertawakan berita itu karena sepengetahuan Saksi tidak mungkin Terdakwa memiliki 

kemauan seperti itu. Saksi AMROZI yang diaku-aku FAIZ BAFANA menemaninya 

menemui Terdakwa ketika Terdakwa merencanakan akan membunuh Megawati juga 

membuat bantahan dalam selembar surat yang ditandatanganinya, yang kami ajukan 

sebagai alat bukti dalam persidangan ini. 

   

 Perlu ditambahkan fakta-fakta di persidangan tentang FAIZ bin AB BAKAR BAFANA 

ini. Menurut Saksi Ustadz AFIF yang merupakan guru ngaji FAIZ BAFANA dan yang 

memperkenalkan FAIZ BAFANA dengan Terdakwa, sebenarnya FAIZ BAFANA jarang 
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ikut pengajian karena kesibukan bisnisnya. Menurut keterangan Saksi HILMY BAKAR, 

FAIZ BAFANA hanya ngaku-ngaku saja kenal dekat dengan Terdakwa padahal 

sebenarnya tidak, karena Saksi tahu persis mengingat Saksi sangat dekat dengan 

Terdakwa dan juga kenal FAIZ BAFANA. Saksi HILMY BAKAR menyatakan siap 

dikonfrontasi dengan FAIZ BAFANA di muka sidang atas kesaksiannya itu. Menurut 

Saksi Ustadz SAID A. SUNGKAR, FAIZ BAFANA adalah pembohong besar, karena 

FAIZ BAFANA ngaku-ngaku kenal dekat dengan dirinya padahal sebenarnya tidak. 

 

B.  Dakwaan Kedua 

 

Tentang Dakwaan Bahwa Terdakwa Telah Menyuruh Camat Grogol, Kab. Sukoharjo, 

Memasukkan Keterangan Palsu Yaitu Keterangan Tentang Kewarganegaraan Terdakwa 

Sebagai WNI Ke Dalam Akta Otentik Yaitu Kartu Tanda Penduduk

 

Saksi MAS ROCHIN (Lurah Desa Cemani) menerangkan bahwa sebenarnya Camat tidak ada 

andilnya dalam mengisi keterangan dalam KTP, karena yang mengetik KTP adalah 

Kabupaten. Saksi juga menegaskan tidak mungkin Terdakwa dapat menyuruh Camat 

membuat keterangan palsu. Menurut keterangan Saksi setiap pemohon KTP baru atau 

perpanjangan, tidak bisa langsung ke Kabupaten, atau Kecamatan melainkan harus ke 

kelurahan dahulu, baru ke Kabupaten. Camat atau Kecamatan sebenarnya hanya melegalisasi 

saja, tidak ada rekomendasi dari Camat. Saksi juga menyatakan Terdakwa dapat mengurus 

KTP perpanjangan karena Terdakwa tidak pernah dinyatakan pindah alamat dari desa Cemani 

dan masih tercatat dalam register Desa. Saksi Drs. RUSMANTO, Camat Grogol, 

menerangkan tidak pernah disuruh Terdakwa untuk membuat KTP, dan keterangan dalam 

KTP diketik oleh pihak Kabupaten bukan oleh Saksi selaku Camat. Saksi Drs. SARSITO, 

MM (dari Catatan Sipil Kab. Sukoharjo) menyatakan bahwa KTP dibuat dan diketik data-

datanya di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)  Kab. Sukoharjo, Camat tinggal tandatangan 

saja. 

  

C.  Dakwaan Ketiga 

 

     Tentang Terdakwa Didakwa Telah Membuat Surat Palsu atau Membuat Surat Yang Dapat 

Menimbulkan Sesuatu Hak Atau yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal 
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Saksi Solichin menerangkan bahwa Surat Pernyataan belum pernah pindah alamat oleh 

Terdakwa tersebut dibuat atas saran Lurah, dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa. Saksi 

MAS ROCHIN (Lurah Desa Cemani) menerangkan Surat Pernyataan tersebut dulunya atas 

permintaan pihak Kabupaten. Saksi menerangkan banyak warganya yang sekalipun bepergian 

ke berbagai tempat namun karena belum masih tercatat dalam register desa sehingga masih 

bisa mengurus KTP dengan cara membuat Surat Pernyataan serupa dengan yang dibuat 

Terdakwa. Saksi Drs. Rusmanto (Camat Grogol) menjelaskan alasan Terdakwa diminta 

membuat Surat Pernyataan karena KTP sudah habis terlalu lama dan yang menyuruh 

melakukan hal itu adalah pihak Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Perda No. 35 tahun 2000, 

dan Surat Pernyataan serupa itu sudah sering dimintakan kepada orang lain yang memiliki 

masalah yang sama dengan Terdakwa yaitu KTP telah lama habis masa berlakunya. Saksi 

Drs. SARSITO, MM. juga menyatakan tidak semua pemohon perpanjangan KTP membuat 

Surat Pernyataan serupa itu, dalam halnya Terdakwa dimintakan karena KTP Terdakwa 

sudah lama habis. 

 
D.  Dakwaan Keempat 

 

1.  Selaku Orang Asing Berada Di Wilayah Indonesia Secara Tidak Sah

 Menurut catatan Tim Pembela maupun catatan Sdr. Penuntut Umum sebagaimana 

tertuang dalam Bab III Surat Tuntutan, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa 

Terdakwa adalah Orang Asing dan Berada Di Wilayah Indonesia secara tidak sah. 

 

2.  Tentang Pada Tahun 1985 Terdakwa Pergi Ke Malaysia dan Menetap Di Sana Sampai 

dengan Tahun 1999

 Mengingat Terdakwa di persidangan telah membenarkan kepergiannya ke Malaysia dari 

tahun 1985 sampai dengan tahun 1989, maka saksi-saksi yang menerangkan hal tersebut 

kami pandang tidak perlu dikutip keterangannya. 

 

3. Tentang Terdakwa Mengganti Nama Menjadi ABDUS SAMAD bin ABUD lalu 

Mengajukan Permohonan Kad Pengenalan Pada Pemerintah Malaysia, Selanjutnya 

Mengajukan Permohonan Surat Akuan Pengenalan

Terdakwa juga telah mengakui perihal perubahan nama ini, sehingga saksi-saksi  yang 

menerangkan hal tersebut kami pandang tidak perlu dikutip keterangannya. 
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4. Tentang Dakwaan Bahwa Terdakwa Selama 14 (empat belas) Tahun Berturut-turut Atau 5 

(lima) Tahun Berturut-Turut Terdakwa Tidak Pernah Melaporkan Diri Atau Datang ke 

Kedubes RI di Malaysia untuk Menyatakan Keinginannya Untuk Tetap Menjadi WNI

Terdakwa juga telah mengakui perihal tidak melaporkan diri ke Kedubes RI ini, dengan 

alasan karena apabila melapor tentu akan ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia. 

Dengan pengakuan Terdakwa tersebut saksi-saksi yang menerangkan hal serupa kami 

pandang tidak perlu dikutip keterangannya. 

 
6. Tentang Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Oleh Pejabat Imigrasi di 

Tempat Pemeriksaan Imigrasi 

Terdakwa juga telah mengakui perihal ini, dengan alasan karena Terdakwa tidak 

memiliki paspor sehingga tidak mungkin dapat masuk kembali ke wilayah RI melewati 

pemeriksaan imigrasi. Dengan pengakuan Terdakwa tersebut saksi-saksi yang 

menerangkan hal serupa kami pandang tidak perlu dikutip keterangannya. 
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IV.  PEMBAHASAN  YURIDIS 

 
IV. 1. TENTANG TELECONFRENCE 

 
Majelis  Hakim yang kami muliakan, 

 
Selanjutnya sebelum kami melakukan pembahasan yuridis mengenai pasal-pasal yang 

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, izinkan terlebih dahulu  kami  menyoroti mengenai 

masalah pemeriksaan saksi secara teleconfrence yang menghadirkan 6 orang saksi yang notabene 

saat ini sedang berada didalam tahanan pemerintah Malaysia dan Singapura. Hal ini perlu kami 

sampaikan sebab dalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menjadikan saksi-saksi tersebut 

sebagai rujukan utama dalam membuktikan tuduhan terhadap Terdakwa. 

 
Memang kami telah menyampaikan keberatan dan protes, bahkan  dengan terpaksa kami  

meninggalkan sidang saat acara pemeriksaan saksi melalui fasilitas teleconfrence tersebut,  

karena sebagai sesama penegak hukum sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam UU Advokat, 

kami tidak ingin ikut bertanggung jawab atas acara tersebut. Akan tetapi sekali lagi, karena Jaksa 

Penuntut Umum telah semena-mena dan seenak perutnya sendiri menyimpulkan dan menambah-

nambah keterangan saksi-saksi yang diperoleh melalui cara teleconference, maka kami merasa 

perlu untuk memberikan pendapat kami. 

 
Sebagaimana diketahui Fenomena penggunaan teknologi teleconference sebagai alat atau cara 

untuk mencari kebenaran materiil khususnya dalam perkara Terdakwa Abu Bakar Ba’asyir telah 

banyak menimbulkan berbagai polemik  baik dikalangan akademisi maupun di kalangan para 

praktisi hukum di Indonesia. Meskipun sebelumnya pernah dilakukan terhadap mantan presiden 

Habibi dalam kasus BULOG. Akan tetapi ketika akan dilaksanakan dalam perkara ini muncul 

persoalan yuridis, karena yang diminta memberi kesaksian adalah mereka yang berada dalam 

status tahanan dinegara lain dan dilakukan diluar yuridiksi Pengadilan Indonesia. 

 
Prof. Ahmad Ali, SH, MH salah seorang anggota Komnas HAM sekaligus seorang Akademisi 

dalam sebuah papernya yang disajikan dalam Dialog Hukum IKADIN seri Ke-II bertopik 

“Keabsahan Keterangan Saksi Menggunakan Teleconference” pada pokoknya menyatakan 

bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi teleconference dalam perkara Terdakwa Abu 

Bakar Ba’asyir adalah tidak sah menurut hukum positif Indonesia karena unsur hukum, 
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kewajiban saksi untuk menghadap sendiri kemuka persidangan pengadilan dan unsur hukum 

mengenai sumpah saksi itu sendiri tidak terpenuhi. 

 
Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, 

 
Bahwa para saksi yang diajukan didalam media teleconference tersebut tidak hadir dimuka 

persidangan pengadilan dan dalam penyampaian kesaksiannya saksi berada di wilayah Malaysia 

dan Singapura, yang posisi tepatnya tidak diketahui (yang jelas diluar yurisdiksi pengadilan 

Indonesia), sudah merupakan fakta konkret yang tidak perlu diperdebatkan panjang lebar. 

 
Ahmad Ali menganggap Sumpah dari para saksi teleconference tidak bernilai karena tidak 

mempunyai akibat hukum, karena berdasarkan hakikat dari pasal 174 ayat 1 dan 2 KUHAP, 

fungsi sumpah bagi seorang saksi adalah agar dapat dituntut berdasarkan delik pidana 

memberikan keterangan palsu sesuai ketentuan pasal 242 KUH Pidana. 

 
Dengan demikian jelas bahwa sumpah yang diberikan oleh seorang saksi yang disampaikan 

negara asing tidak mungkin dapat dituntut berdasarkan pasal 242 KUHP, karena pasal tersebut 

adalah hukum positif Indonesia yang hanya berlaku didalam yurisdiksi Negara Republik 

Indonesia. Dengan kata lain, meskipun saksi-saksi itu mengucapkan sumpah di Singapura 

atau di Malaysia, tetapi menurut hukum positif Indonesia, sumpahnya itu tidak 

mempunyai akibat hukum, dan oleh karenanya harus dianggap “bukan perbuatan hukum”,  

karena suatu perbuatan hukum haruslah mempunyai akibat hukum. Jadi para saksi tersebut harus 

dianggap tidak disumpah. 

 
Majelis  Hakim yang kami muliakan, 

 
Yang menarik,  selama proses persidangan teleconference muncul anggapan-anggapan miring 

terhadap kami Tim Pembela Terdakwa berkaitan dengan pemberian kesaksian oleh para saksi 

melalui media teleconference, yang pada pokoknya hendak mengatakan bahwa Tim Pembela 

menolak teleconference tersebut dengan berbagai alasan, yang menurut Jaksa Penuntut Umum, 

sebagai alasan yang picik karena tidak mau menerima perkembangan dan kemajuan teknologi. 

Bahkan ada kesan yang jauh lebih buruk yaitu Tim Pembela ingin melindungi Terdakwa secara 

membabi buta tanpa bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki. 
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Majelis  Hakim yang kami muliakan, 

 
Sebagaimana telah kami nyatakan didalam surat kami yang ditujukan kepada Majelis Hakim,  

perihal pernyataan sikap Tim Pembela yang menolak dipergunakannya media teleconference, 

bahwa pada prinsipnya kami berpendapat, khusus dalam perkara terdakwa Abu Bakar Ba’asyir 

media teleconference bertentangan dengan asas kompetensi peradilan dan asas peradilan yang 

jujur, terbuka, obyektif dan fair. 

 
Hal ini didasarkan atas argumen bahwa, mana mungkin para saksi yang berada di Malaysia dan 

Singapura, yang notabene ditahan dengan dasar Hukum Keamanan Dalam Negeri (Internal 

Security Act/ ISA) yang dikenal kejam dan dikecam diseluruh dunia, sebagai hukum yang sarat 

dengan pelanggaran hak asasi manusia maupun prinsip-prinsip keadilan, dapat memberikan 

keterangan dengan bebas, merdeka dan lepas dari pengaruh tekanan. 

 
Selain itu menurut hukum positif Indonesia, mana mungkin saksi-saksi tersebut dapat diterima 

kesaksiannya apabila didengar kesaksiannya disuatu tempat yang tidak diketahui secara jelas 

apakah berada didalam atau diluar jurisdiksi Republik Indonesia. 

 
Selanjutnya ada pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahwa, penggunaan teleconference dalam 

kasus terdakwa Abu Bakar Ba’asyir adalah dalam konstruksi “argumentum per analogiam” 

(penganalogian) dari keterangan saksi, namun sayangnya penggunaan analogi dalam perkara 

pidana sangat terlarang karena dapat mengaburkan kebenaran hakiki yang akan timbul dan pada 

akhirnya jatuhnya putusan yang jauh dari rasa keadilan. 

 
Selain itu secara normatif dan dari segi kepastian hukum, jelas penggunaan media teleconference 

memporak-porandakan kepastian hukum karena nyata-nyata tidak diatur oleh KUHAP maupun 

peraturan perundang-undangan lainnya. Dan secara sosiologis, kemanfa’atan penggunaan media 

teleconference belum merupakan suatu “realitas dalam kehidupan masyarakat luas di Indonesia”, 

melainkan baru dikenal di kalangan yang teramat sangat terbatas. Sedangkan secara filosofis, 

khususnya dari rasa keadilan, penggunaan media teleconference yang belum mempunyai “acuan 

umum”,  jelas penggunaannya cenderung diskriminatif. 

 

Sehingga jelaslah, bahwa kami Tim Pembela tidaklah anti terhadap terobosan-terobosan hukum 

baru termasuk didalamnya terobosan dalam penggunaan fasilitas teleconference, tetapi kami anti 

terhadap penggunaan teleconference yang kebablasan dengan menginjak-injak tiga pilar utama 

hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian. Namun kami tidak menolak penggunaan 
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Media Teleconference tersebut apabila dilaksanakan melalui proses hukum yang bertanggung 

jawab dan hasilnya dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum. 

 
IV. 2. ANALISA YURIDIS TERHADAP TUNTUTAN 
 

Majelis hakim Yang Terhormat 

Rekan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati 

  
Pada bagian ini kami akan menanggapi pembahasan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikannya 

dalam Surat Tuntutannya pada Bab IV hingga Bab VIII, dari halaman 122 hingga halaman 169. 

Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa klien kami, Ustad Abu Bakar Ba’asir 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;  

A. Sebagai pemimpin dan pengatur makar, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan 

Kesatu Primair – Pasal 107 ayat 2 KUHP.  

B. Telah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik,. sebagaimana 

yang didakwakan pada dakwaan Kedua – Pasal 266 ayat 1 KUHP. 

C. Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana yang didakwakan pada 

dakwaan Ketiga – Pasal 263 ayat 1 KUHP. 

D. Selaku orang asing berada di wilayah Indonesia secara tidak syah sebagaimana yang 

didakwakan pada dakwaan Keempat Primair – Pasal 53 Undang-Undang  Nomor 9 tahun 

1992.   

 
Memperhatikan uraikan yang disampaikan oleh JPU pada bagian ini, tampaknya ada perbedaan 

yang mendasar tentang apa yang dipahamai oleh rekan JPU sebagai telah terbukti secara hukum. 

Perbedaan ini terletak pada bidang hukum yang materiel maupun formil.  Secara materiel kami 

akan bahas secara satu persatu butir A,B,C dan D tersebut , namun secara formil ada yang secara 

umum perlu dikoreksi tentang konsep pembuktian menurut JPU.   

 
Perkenankanlah kami pada awal bab ini secara elementer menyampaikan pengertian tentang apa 

yang dimaksud membuktikan dan apakah tujuan dari pada pembuktian itu sendiri. Hal ini penting 

agar model pembuktian yang sedang dipraktekkan oleh JPU dapat dikoreksi sehingga tidak 

dijadikan standar pembuktian di pengadilan kita.  

 

Menurut Prof Dr. Sudikno Mertokusumo,SH (Guru besar Fakultas Hukum, UGM) bahwa 

secara yuridis yang dimaksud dengan “pembuktian” adalah  usaha menetapkan apa yang telah 

terjadi secara konkreto. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup 
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kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa 

yang dikemukakan di sidang peradilan. Kebenaran ini karena tidak didasarkan pada penglihatan 

langsung maka harus didasarkan kepada “kesaksian” dan alat bukti yang lain. Tujuan pembuktian 

berarti memberikan kepastian kepada hakim “tentang kebenaran peristiwa” yang terjadi, 

sehingga putusan hakim dapat dijatuhkan berdasarkan pembuktian tersebut.  

 

Kemudian setelah kesaksian dan alat bukti lain secara konvensional bisa membuktikan kebenaran 

suatu peristiwa, maka KUHAP mensyaratkan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan ini harus 

menyatakan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi kalau akan menghukum 

terdakwa maka hakim harus yakin 100% tanpa sedikitpun ada keraguan tentang kebenaran 

peristiwa, maupun tentang pantas tidaknya terdakwa dihukum. Inilah yang dikenal dengan istilah 

“beyond a reasonable doubt” sebagaimana yang dianut oleh berbagai negara yang sistem 

hukumnya menganut sistem “common law”. Prinsip ini mengajarkan bahwa sedikit saja ada 

keraguan tentang keyakinan apakah terdakwa pantas dihukum, maka terdakwa harus dibebaskan.  

 
Pada sistem hukum kita sebetulnya hampir sama. Menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak 

boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

 
Pasal ini menegaskan bahwa keyakinan hakim itu harus didapat dari hasil pembuktian yang 

sah. Jadi bukan didahului dengan adanya “keyakinan”, baru dibuktikan keyakinan-nya itu 

dipersidangan. Namun keyakinan ini harus timbul sebagai akibat adanya pembuktian dari 

sekurangnya dua alat bukti yang sah.   

 
Jadi sebetulnya menurut sistem hukum kita pun, adalah sulit untuk dapat menghukum seseorang.   

Beyond reasonable doubt versi KUHAP adalah harus memenuhi dua pertimbangan sebagai 

berikut; (1) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, kalau hakim tidak yakin akan kesalahan 

terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. (2) Kalaupun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, 

namun jika persidangan hanya berhasil mendapat kurang dari dua alat bukti yang sah, maka 

terdakwa juga harus dibebaskan. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, 

keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. (demikian penjelasan resmi dari Pasal 183 

KUHAP). 
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Sekarang marilah kita membahas secara satu persatu hasil kerja (pembuktian) rekan JPU yang 

telah menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan  kepada terdakwa telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum.  

 
IV. 2.1. TENTANG DAKWAAN KESATU   

Pasal 107 ayat (2) KUHP 

 
IV. 2.1.1. Tentang Pembuktian 
 
Di persidangan ini Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan kesatu primair terhadap 

Abu Bakar Ba’asyir sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 107 ayat (2) KUHP telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  Kami,  Tim Pembela berpendapat, bahwa 

apa yang dikatakan Jaksa Penuntut Umum sebagai “terbukti” ternyata hanyalah “asumsi” dari 

“Jaksa Penuntut Umum”.  Pemahaman Jaksa Penuntut Umum atas konsep “pembuktian” sama 

sekali tidak didasarkan kepada ilmu maupun norma pembuktian yang dikenal dan dipekenankan 

oleh KUHAP.  Yang kami permasalahkan adalah,  apakah terdakwa – Abu Bakar Ba’asyir- yang 

didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai “pemimpin dan para pengatur makar dengan 

maksud untuk menggulingkan pemerintah, yaitu untuk mewujudkan niat mendirikan Negara 

Islam Indonesia yang menggantikan pemerintah Negara Kesatuan RI ” telah berhasil 

dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan sedikitnya dua (2) alat bukti yang sah? 

 
Fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar dua alat bukti yang sah hanyalah menghasilkan 

“serpihan peristiwa”  (pieces of puzzle) yang berdiri sendiri-sendiri yang sebetulnya sama sekali 

tidak berhasil dibuktikan (dihubungkan) oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu gambaran utuh 

(Integrated pieces of drawing). Serpihan peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagai berikut;    

 
1. Terdakwa pernah tinggal di Malaysia 

2. Terdakwa pernah berdakwah di Malaysia. 

3. Peristiwa bom meledak di Atrium- Senin- Jakarta  

4. Bom Malam natal th 2000; 4 gereja meledak, 2 di Batam dan 2 di Jakarta 

5. Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas dasar 

UU Subversi (sudah diberikan amnesty).  

6. Dokumen PUPJI maupun dokumen berupa laporan tentang kegiatan pelatihan militer 

di Philipina. 

7. Disket daftar padri di Indonesia. 
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8. Mujahidin yang pergi ke Afghanistan dan Philipina  

Serpihan PeristiwaSerpihan Peristiwa

Dok :PUPJI
Dan

Dok :IMA
(Islamic Military Academy)

Selama di 
Malaysia

ABB berdakwah

Putusan MA
6 Feb.85

ABB:salah

ABB 
pernah di 
Malaysia

Bom Meledak
Atrium Senin

Bom Meledak
4 Gereja di 
Indonesia

(Mlm Natal-2000)

Terdakwa
MAKAR

Serpihan peristiwa ini juga dapat kami ilustrasikan sebagai berikut; 

Mujahidin 
ke Afghanistan dan

ke Philipina

Daftar Padri
Di Indonesia

 

Potongan-potongan peristiwa tersebut sebetulnya berdiri sendiri-sendiri – tidak ada hubungannya 

antara peristiwa yang satu dengan yang lain-  namun dengan gigih Jaksa Penuntut Umum 

berusaha menghubung-hubungkan-nya dengan terdakwa.  

 
Peristiwa yang mempunyai hubungan atau yang berhasil dibuktikan sebagai ada hubungan 

langsung dengan terdakwa hanyalah peritiwa Nomor 1 (bahwa betul terdakwa pernah ke 

Malaysia), Peristiwa 2 (bahwa betul ketika di Malaysia terdakwa berdakwah) dan Peristiwa 

nomor 5 (Putusan MA yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah).   

 

Ketiga peristiwa ini kami ilustrasikan  dengan penghubung garis tebal.  Peristiwa-peristiwa 

selebihnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan terdakwa sehingga hanya merupakan 
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imaginasi dan  asumsi rekan Jaksa Penuntut Umum (yang kami ilustrasikan dengan penghubung 

garis terputus).  

 
Selanjutnya marilah kita sama-sama menyimak bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum telah dipresentasikan di persidangan ini dalam mendukung dakwaan/kesimpulannya, atau 

lebih tepatnya dalam mendukung imaginasi dan asumsinya, berupa ; 

(1) Sejumlah saksi yang disebutkan dalam halaman 125, yang menurut Jaksa Penuntut Umum 

telah menerangkan bahwa terdakwa adalah sebagai pemimpin Jama’ah Islamiah.  

(2) Barang bukti berupa Buku Pedoman Umum Perjuangan Al-Islamiah (PUPJI), berdasarkan 

buku inilah Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Amir yang disebutkan dalam buku ini 

adalah terdakwa. 

(3) Keterangan saksi Ferial Muchlis (Teleconference) bahwa buku PUPJI disusun bersama 

antara terdakwa dan Abdullah Sungkar. 

(4) Sejumlah saksi yang menerangkan bahwa kepergiannya ke Afganistan dan Philipina adalah 

atas restu dari terdakwa. 

(5) Fotokopi buku –teori dan praktek – tentang Islamic Military Academy. 

(6) Saksi Faiz Abubakar Bafana (teleconference) – menurut Jaksa Penuntut Umum saksi ini 

menyatakan bahwa  

(a) terdakwa pernah memberikan persetujuan untuk meledakkan gereja-gereja di Indonesia.  

(b) terdakwa membuat surat pengangkatan Muchlas alias Ali Gufron selaku Ketua Mantiqi 

Ula  

(c) Imam Samudra pernah menyerahkan daftar nama-nama Paderi (pendeta) kepada Faiz 

Bafana  

(d) Terdakwa pernah memberikan perintah agar Muchlas membunuh Wapres RI- 

Megawati. 

(7) Saksi ahli Prof Dr. Loebby Loqman, Prof.Dr.H.Muladi, dan berbagai  Literatur Hukum yang 

menerangkan tentang ; 

(a) apa yang disebut Makar, 

(b) apa yang dimaksud sebagai Pemimpin dan apa yang disebut sebagai pengatur,  

(c) tentang istilah niat dan maksud dan 

(d) pengertian tentang permulaan pelaksanan dari makar.    

 
Jadi sebetulnya hanya atas dasar ketujuh (7) hal tersebut sajalah yang dijadikan  modal dasar bagi 

Jaksa Penuntut Umum untuk mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan Makar sesuai dengan 

Dakwaan Kesatu Primair.   

 84



BAB IV Pledoi ABB – Pembahasan Yuridis 

  
Memperhatikan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum khususnya perihal dakwaan kesatu 

primair ini, kami berkeyakinan bahwa rekan Jaksa Penuntut       Umum mempunyai pandangan 

yang salah perihal pembuktian, untuk tidak mengatakan bahwa sebenarnya rekan Jaksa Penuntut 

Umum telah melakukan suatu manipulasi atas hasil pembuktian.   

 
Hal ini berani kami nyatakan, dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut ; 
 
01. Bahwa tidak pernah terbukti dipersidangan ini tentang adanya suatu organisasi yang 

disebut Jama’ah Islamiyah. Sehingga tidak pernah akan terbukti siapa pemimpin 

Jamaah Islamiah maupun siapa wakilnya.  

 
02. Persidangan ini sedang membuktikan apakah betul terdakwa adalah sebagai 

pemimpin atau pengatur makar, bukan tentang apakah terdakwa adalah anggota atau 

pemimpin organisasi tertentu. Sehingga mengkaitkan keanggotaan maupun 

kepengurusan terdakwa dengan suatu organisasi yang oleh Jaksa Penuntut Umum 

disebut sebagai  Jamaah Islamiah adalah sama sekali tidak relevan, karena Jamaaah 

Islamiah bukanlah suatu organisasi yang didakwa sebagai pelaku atau pemimpin 

makar.  

 
03. Sdr Jaksa Penuntut Umum telah memanipulasi sedemikian rupa keterangan saksi 

sehingga ingin memberikan kesan bahwa suatu peristiwa didukung oleh 2 orang saksi 

atau lebih, padahal keterangan saksi-saksi ini tidak saling mendukung. Misalnya 

tentang peristiwa kepemimpinan Abdullah Sungkar yang oleh Jaksa Penuntut Umum 

kemudian dikatakan diganti oleh terdakwa setelah Abdullah Sungkar meninggal dunia 

(lihat halaman 125).  

 
03.1 Adalah tidak benar bahwa semua saksi yang disebutkan pada halaman 125, 

Selamat Kastari, Utomo Pamungkas, Ali Imron, Faiz Abubakar Bafana, Ja’afar 

Mistooki dst semuanya menyebutkan bahwa Amir Jamaah Islamiyah adalah 

Abdullah Sungkar,  ada diantara mereka yang menyebutkan lengkap bahwa 

Abdullah Sungkar adalah Amir Jamaah Islamiah namun sebagian besar 

diantara mereka hanya menyebutkan Abdullah Sungkar sebagai Amir tanpa 

mengkaitkan dengan istilah Jamaah Islamiayah. 

03.2 Adalah tidak benar bahwa semua saksi yang disebutkan pada halaman 125, 

Selamat Kastari, Utomo Pamungkas, Ali Imron, Faiz A. Bafana, Ja’afar 
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Mistooki dst semuanya menyebutkan bahwa sebagai pengganti Abdullah 

Sungkar adalah terdakwa,  ada diantara mereka yang menyebutkan bahwa 

terdakwa adalah sebagai pengganti Abdullah Sungkar namun sebagian besar 

dari mereka ini hanya memperkirakan sebagai demikian. 

       
04. Hanya satu saksi saja  (Ferial Muchlas - saksi teleconference) yang mengatakan dengan 

tegas bahwa dokumen yang disebut sebagai dokumen PUPJI adalah dibuat oleh 

terdakwa. Sehingga otentitas (keaslian) dari dokumen ini tetap diragukan 

kebenarannya.  Memang para saksi tersebut menyebutkan bahwa PUPJI dijadikan 

pedoman dalam perjuangan mereka namun tidak ada satu pun saksi yang mengatakan 

bahwa terdakwa-lah yang menyuruh mereka untuk berpedoman pada PUPJI.  

 
05. Memang benar ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa mereka pernah pergi ke 

Afganistan maupun ke Philipina, namun tidak ada satu orang saksipun  yang 

mengatakatan bahwa kepergian mereka adalah kerena diperintah oleh terdakwa. 

 
06. Tentang bom di atrium Senin sama sekali tidak ada satu saksi pun yang mengatakan 

maupun menyinggung perihal ini. Sedangkan peristiwa-peristiwa lainnya, persetujuan 

peledakan gereja di malam Natal, pengangkatan Muchlas sebagai ketua Mantiqi Ulla, 

penyerahan daftar Padri oleh Imam Samudra dan perintah pembunuhan wapres RI – 

Megawati, semua ini hanya dikatakan oleh satu saksi saja yaitu Faiz Abubakar 

Bafana. Dari segi formalitas kesaksian adalah kontroversial karena dilakukan secara 

teleconference, dari segi materi kesaksian kebenarannya juga sangat tidak 

meyakinkan, karena dari hasil observasi kami (Tim Pembela) atas rekaman kesaksian 

tersebut saksi Faiz hanya mengiyakan saja apa yang ditanya dan dituntun oleh sdr 

Jaksa Penuntut Umum jadi bukan merupakan penjelasan yang bebas atas suatu 

pertanyaan yang terbuka.     

 
07. Sedangkan kesaksian dari ahli Prof Dr. Loebby Loqman dan Prof.Dr.H.Muladi, sama 

sekali tidak dapat dijadikan keterangan yang memberatkan terdakwa karena mereka 

hanya memberikan kesaksian secara akademis tentang unsur-unsur makar 

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. 

 

Sehingga secara yuridis, ditinjau dari segi alat bukti yang sah, maka Jaksa Penuntut Umum hanya 

mempunyai bukti petunjuk saja atas dakwaan kesatu primair. Dari ke-5 alat bukti yang 
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ditawarkan oleh Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa, hanya dimungkinkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memperoleh satu 

saja alat bukti,  yaitu alat bukti petunjuk .   

 

IV.2.1.2 Pembahasan Khusus tentang Delik Makar 

Tentang istilah makar 

 
Menurut Prof Dr Muladi dalam keterangannya sebagai ahli, halaman 135 dari Surat Tuntutannya 

Jaksa Penuntut Umum, yang mendasarkan pendapatnya pada memorie van toelichting dalam 

mengartikan “makar”  atau aanslag sama dengan “assault” . Padahal dalam bahasa Inggris 

“assault” berari penyerangan dengan kekerasan.  

Menurut Black’s Law Dictionary, sixth edition, assault is any willful attempt or threat to inflict 

injury upon the person of another…. (penyerangan dengan maksud untuk melukai orang lain). 

 

Jika Jaksa Penuntut Umum konsisten menggunakan pendapat ini maka dalam makar atau 

“penyerangan” harus ada unsur kekerasan dan bermaksud melukai pihak yang diserang. Padahal 

jelas dalam persidangan ini terdakwa sama sekali tidak pernah terbukti melakukan penyerangan 

fisik atau berkehendak melukai orang lain. 

 
Prof Moeljatno, dalam bukunya yang diterbitkan oleh seksi Pidana Fakultas Hukum UGM 

dengan judul Kuliah Hukum Pidana. Istilah “dengan maksud” ada dua aliran; 

 
Aliran pertama,  dengan  maksud harus diberi makna yang sempit , yaitu sebagai  tujuan 

terdekat bukan tujuan yang jauh yang semata-mata ditentukan oleh motif terdakwa. Dengan 

demikian menurut aliran ini kepergian ke Malaysia, berdakwah dan melakukan bai’at terhadap 

muridnya adalah sangat jauh dari tujuan mendirikan negara Islam menggantikan bentuk negara 

kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian tujuan terdekat adalah apa yang dimaksudkan 

oleh Pasal 88 bis KUHP, yaitu mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut 

Undang-Undang Dasar. Unsur “terdekat” inilah yang tidak terbukti dipersidangan ini. 

 
Aliran kedua, tentang “dengan maksud” harus dilihat dari sudut terdakwa sendiri dan 

menanyakan apa sesungguhnya yang menjadi tujuan terdakwa. Yang penting (Menurut Prof 

Moeljatno)  bukan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa tetapi yang merupakan 

kenyataan. Dengan demikian menurut aliran yang kedua inipun tidak ada maksud yang pernah 

diutarakan oleh terdakwa untuk melakukan makar dan “kenyataan”-nya terdakwa juga tidak 
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pernah terbukti telah secara nyata melakukan perubahan atas susunan pemeritahan maupun 

perbuatan yang tidak sah dan melanggar hukum dari terdakwa yang dapat diartikan secara sempit 

sebagai “niat” atau “maksud” menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia.     

 

Dengan mengikuti pendapat Prof Moeljatno ini sebetulnya adalah sangat sulit untuk dapat 

menghukum terdakwa atas dakwaan Pasal 107 KUHP.  Sekedar perbandingan, undang-undang 

dasar Amerika Serikat memberikan syarat yang sangat sulit untuk bisa menghukum seorang atas 

dasar makar  (treason).  

 
Article III. Section –3, US Constitution; No person shall be convicted of Treason unless on 

Testimony of Two Winesses or confession in open court. 

Artinya untuk menghukum seorang karena makar harus ada kesaksian yang tegas dari sedikitnya 

dua orang, bahwa terdakwa betul-betul bermaksud melakukan “treason”, jika tidak ada kesaksian 

maka harus ada pengakuan secara tegas bahwa terdakwa memang berkehendak melakukan 

“treason”.  Berbeda dengan cara Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkan saksi banyak (32 

saksi), namun tidak ada satupun yang tegas-tegas mengatakan bahwa terdakwa melakukan makar. 

Semua saksi-saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada hubungannya satu sama lain, 

tentang suatu “peristiwa” yang akan dibuktikan, namun oleh Jaksa Penuntut Umum disimpulkan 

sebagai terbukti.   

 

Saksi yang satu menerangkan tentang dokumen PUPJI, saksi yang lain menerangkan tentang 

terdakwa pergi ke Malaysia, Saksi yang lain lagi menerangkan tentang ceramah terdakwa selama 

di Malaysia, saksi yang lain lagi menerangkan tentang suatu peristiwa “bai’at” Quad Non. Oleh 

Jaksa Penuntut Umum semua ini disimpulkan sebagai telah terbukti melakukan makar. Tidak 

ada rotan akar pun jadi, tidak ada makar apa pun jadi. Demikian lah cara  Jaksa Penuntut 

Umum melakukan pembuktian. 

 
Pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 107 ayat 2 KUHP,  yang berbunyi ; 

“Pemimpin dan Pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara 

seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua pulu tahun”.  Sedangkan rumusan 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa, terdakwa telah didakwa sebagai pemimpin dan 

pengatur makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, yaitu untuk mewujudkan niat 

mendirikan Negara Islam Indonesia yang menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan UUD 45. 
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Memperhatikan segala uraian yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang apa yang 

dimaksud dengan istilah “Pemimpin dan Pengatur” makar maupun istilah makar itu sendiri  

kami - Tim Pembela – perlu memberikan catatan.  

 

Yang kami permasalahkan adalah “siapa” pemimpin dan pengatur makar itu. Karena persidangan 

ini jelas tidak pernah dapat membuktikan bahwa terdakwa pernah menjadi pemimpin dan 

pengatur dari orang atau sekelompok orang yang mempunyai niat untuk menghancurkan 

atau mengubah secara tidak sah bentuk Pemerintahan Republik Indonesia dengan bentuk 

lain.  Betul terdakwa pernah berdakwah di Malaysia, betul dalam dakwahnya tersebut terdakwa 

pernah membahas masalah jihad, betul bahwa dalam dakwahnya tersebut terdakwa pernah 

membahas tentang penegakkan syariah Islam di Indonesia maupun di negara-negara lain, namun 

tidak ada satu saksi pun yang pernah mengatakan tentang ajaran maupun anjuran agar 

mengganti bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk lain.  

 

Dan memang betul –dan kami pun sependapat dengan kesaksian (ahli) Prof Dr Didin Hafifudin – 

sebagaimana juga dikutip oleh Jaksa Penuntut Umum di halaman 136 – bahwa penegakkan 

Syariat Islam tidak harus dengan cara mendirikan Negara Islam. Karena terdakwa tidak pernah 

mempunyai niat untuk mendirikan negara Islam sehingga keterangan ahli tentang hal ini tidak 

dibantah oleh terdakwa. 

 
Pembahasan akademis dari Jaksa Penuntut Umum tentang unsur makar, termasuk pembahasan 

tentang pengertian niat, dan tentang permulaan pelaksanaan hanyalah aksesoris saja (tidak 

penting). Apalagi mengingat pengutipan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan 

merupakan pengutipan primer melainkan pengutipan secara sekunder. Yaitu hanya 

merupakan pengutipan tidak langsung atau pemindahan kata-kata secara lengkap dari kata-kata 

yang ada dalam suatu buku kedalam surat tuntutan, dimana didalamnya terdapat pendapat-

pendapat para sarjana itu. Jadi bukan merupakan hasil kutipan pendapat dari berbagai sarjana 

asing sebagaimana yang ingin dikesankan, namun hanyalah pengalihan tulisan dalam suatu buku 

yang antara lain berisi pendapat-pendapat para sarjana asing tersebut. Meskipun surat tuntutan 

terkesan ilmiah namun sebetulnya tidak perlu, karena tidak ada yang secara ilmiah perlu di 

klarifikasi. Sehingga segala uraian Jaksa Penuntut Umum tentang unsur-unsur makar ini tidak ada 

yang perlu kami tanggapi secara konfrontatif. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kami 

tanggapi secara khusus. 
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(1) Pertama adalah sifat manipulatif dari Jaksa Penuntut Umum yang sama sekali tidak 

memuat penjelasan resmi dari Pasal 87 KUHP untuk melengkapi uraian-nya tentang 

makar. Pada halaman 131 dari surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa 

berdasarkan Pasal 87 KUHP dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila 

niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dst….. . Penjelasan pasal 87 

KUHP tersebut mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan persiapan tidak termasuk 

dalam pengertian makar.  Penjelasan inilah yang sengaja disembunyikan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dan sama sekali tidak memperoleh pembahasan dalam surat tuntutannya.  

Karena itu maka  gugurlah asumsi dan segala imaginasi Jaksa Penuntut Umum tentang 

peranan terdakwa sebagai pemimpin makar, jika perbuatan persiapan tidak dapat 

dimasukkan dalam pengertian makar. Sdr Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan 

perbedaan secara tegas tentang perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan 

pelaksanaan yang menjadi syarat adanya delik makar.  

 

(2) Kedua adalah tentang unsur “permulaan pelaksanan”. Permulaan pelaksaanan yang mana, 

yang dapat diartikan sebagai permulaan menuju kearah makar, atau sebagai permulaan untuk 

mendirikan negara Islam Indonesia menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Jaksa Penuntut Umum hanya mengandalkan pembuktiannya pada dokumen PUPJI untuk 

mengatakan bahwa terdakwa pernah mendirikan organisasi yang disebutnya sebagai Jamaah 

Islamiyah. Di persidangan ini tidak dapat dibuktikan bahwa dokumen ini merupakan buatan 

terdakwa, karena hanya disampaikan oleh keterangan satu orang saksi (Ferial Muchlas), 

itupun saksi teleconference yang sangat kontroversial. Kalaupun betul – dokumen PUPJI 

adalah otentik –dokumen tersebut juga tidak secara tegas merujuk pada terdakwa pendiri 

organisasi.  Dengan demikian sebetulnya tidak ada yang secara kongkrit dapat diartikan 

sebagai permulaan pelaksanaan untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia atau 

merusak susunan pemerintahannya. Perbuatan konkrit yang terbukti sebagai aktivitas 

terdakwa di permulaan adalah kepergiannya ke Malaysia, dakwahnya maupun aktivitas 

pembai’atan terhadap murid atau jamaahnya. Namun hal ini sama sekali tidak dapat 

diartikan sebagai permulaan dari pendirian negara Islam. Menurut Djoko Prakoso,SH 

dalam bukunya Tindak Pidana Makar Menurut KUHP, Ghalia Indonesia 1985, halaman 61, 

mengatakan bahwa unsur “permulaan pelaksanaan” merupakan unsur yang sulit dan selalu 

menjadi persoalan dalam praktek.  Sehingga atas dasar prinsip pembuktian “beyond 

reasonable doubt” maka jika terjadi keraguan sedikitpun, haruslah digunakan untuk 

keuntungan terdakwa (giving the benefit of the doubt to the accused). Selanjutnya dalam 
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buku yang sama pada halaman 62,  kami mengutip pendapatnya Prof Moeljatno yang pada 

pokoknya mengatakan bahwa permulaan pelaksanaan harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu ;  

 
(a) secara obyektif, apa yang telah dilakukan terdakwa telah mendekati kejahatan yang 

dituju. Berdasarkan unsur ini maka aktivitas terdakwa secara obyektif tidak ada 

hubungannya dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang  

(b) secara subyektif, tidak ada keraguan mengenai apa yang dituju. Berdasarkan unsur ini 

maka aktivitas terdakwa secar subyektif juga tidak dapat dipastikan sebagai usaha 

untuk mendirikan Negera Islam, karena kegiatan yang terbukti adalah sangat 

umum. 

(c) apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan 

unsur ini juga jelas bahwa perbuatan terdakwa berdakwah dan pembai’atan 

terhadap muridnya bukan merupakan tindak pidana. 

 
Dengan demikian tidak ada satu pun unsur dari ketiga unsur tersebut yang memenuhi syarat 

sehingga unsur permulaan pelaksanan tidak terpenuhi..   

   
IV. 2.1.3. Tentang Pasal 53 KUHP 

Majelis Hakim yang Mulia,  
 
Setelah kami perhatikan secara seksama, maka kami melihat kesan bahwa Jaksa Penuntut Umum 

telah berusaha menyesatkan persidangan ini (halaman 132-133),  dengan cara menghubungkan 

dan memfokuskan pembahasannya pada Pasal 53 KUHP. Usaha ini dilakukan dengan cara 

mengutip bukunya Prof Abidin dan Prof Dr. Jur. A. Hamzah, khususnya tentang hubungan antara 

Pasal 107 dengan pasal Pasal 87, dan Pasal 87 dengan Pasal 53 KUHP. Memang betul Pasal 107 

berhubungan dengan Pasal 53, namun adalah tidak benar bila dalam kasus ini, setelah 

dihubungkan dengan Pasal 53 KUHP, menjadi berbunyi sebagai suatu percobaan makar 

sebagaimana yang ingin dikesankan oleh Jaksa Penuntut Umum.   Memperhatikan ulasan Jaksa 

Penuntut Umum pada halaman 132,133 dan 134, maka Jaksa Penuntut Umum ingin memberikan 

kesan bahwa pada pokoknya tidak selesainya makar bukan semata-mata disebabkan karena 

kehendak terdakwa sendiri dan meskipun perbuatannya secara suka rela tidak jadi dilakukan 

namun tetap dapat dipidana. 

 
Pasal 53 KUHP ini adalah mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum 

(strafbare poging) dan membatasi penindakan pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan, sehingga 
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tidak dapat dihukum suatu perbuatan yang baru merupakan perbuatan persiapan. (Prof Dr. 

Wirjono Prodjodikoro,SH, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Eresco 1980, halaman 204).   

 
Dengan kata lain menurut Wiryono tidak semua perbuatan yang ada di permulaan pelaksanan 

dapat dihukum. Dengan kata lain keberadaan pasal 53 KUHP yang dirujuk oleh Pasal 87 KUHP, 

adalah sekedar untuk maksud memberikan pengertian yang berbeda antara, perbuatan-perbuatan 

yang termasuk dalam pengertian persiapan sehingga tidak dapat dihukum, dengan perbuatan –

perbuatan yang sudah merupakan awal dari pelaksanaan yang dapat dihukum. Sedangkan 

perbuatan-perbuatan terdakwa berupa kepergian ke Malaysia maupun dakwah yang dilakukannya 

sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai persiapan, apalagi sebagai awal pelaksanaan. 

 
IV. 2.2 TENTANG DAKWAAN KEDUA  

     Pasal 266 ayat ( l ) KUHP 

 
Majelis Hakim yang  kami mulia kan 
Saudara penuntut Umum yang kami hormati 
 
Terhadap dakwaan kedua tersebut, kami menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah secara 

sewenang-wenang melakukan penafsiran terhadap pasal 17 (j) dan (k) UU No. 62 Tahun 1958.  

Atas dasar penafsiran secara sewenang-wenang tersebutlah maka Jaksa Penuntut Umum 

membangun asumsi dasar yang dijadikan  alasan dakwaan, bahwa Terdakwa telah menyuruh 

memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, in casu KTP atas nama Abu Bakar 

Ba’asyir, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua. 

 

Oleh karenanya, terlebih dahulu kami Tim Pembela, menganggap perlu untuk membantah asumsi 

dasar yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa In concreto, Jaksa Penuntut Umum 

ingin mengatakan, Terdakwa telah kehilangan haknya untuk mengaku sebagai WNI dan 

mendapatkan identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia, yaitu berupa KTP. Sehingga dengan 

demikian Terdakwa adalah orang asing yang mengaku atau memberikan keterangan palsu sebagai 

WNI. 

 

Melihat jalan pikiran atau logika dari Jaksa Penuntut Umum ini, kita bisa melihat bahwa, jalan 

pikiran atau logika tersebut adalah merupakan logika dari penguasa yang keji, picik dan 

menindas. Kami merasa perlu untuk menyampaikan hal tersebut, sebelum kami mengajukan 

analisa yuridis dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Karena Jaksa Penuntut Umum dalam 

mejalankan tugasnya, hanyalah menggunakan kaca mata kuda, kalau tidak ingin dikatakan bahwa 
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Jaksa Penuntut Umum telah mencari-cari kesalahan demi tercapainya target untuk menjerat dan 

menjebloskan Ustad Abu Bakar Ba’asyir ke penjara semata. 

 

Perlu juga kiranya kami sampaikan dimuka persidangan ini, bahwa “setiap orang berhak atas 

status kewarganegaraan” sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28D, Amandemen kedua 

UUD 1945. Hal ini ditegaskan lagi dalam pasal 26 (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan 

bahwa “setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status 

kewarganegaraannya”, Bahkan Universal Declaration of Human Rights maupun International 

Covenant on Civil and political Rights juga menegaskan hal yang sama. 

 

Kembali kepada dakwaan kedua yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kami Tim 

Pembela Terdakwa, sama sekali tidak sependapat dengan asumsi dasar yang dibangun oleh Jaksa 

Penuntut Umum. Hal ini berdasarkan argumen yuridis sebagai berikut. 

 

Bahwa penggunaan pasal 17 (j) UU No. 62 Tahun 1958 tersebut tidaklah dapat digunakan dalam 

perkara ini. Sebab, Kad Pengenalan tertanggal 27 Mei 1986, Permohonan kad Pengenalan No. 

02991391 tertanggal 22 Juli 1992, Kartu Penduduk Tetap No.380817-71-5017 dan Permohonan 

untuk Surat Akuan tidaklah berlaku lagi dengan kembalinya Ustad Abu Bakar Ba’asyir dari 

Hijrah ke Malaysia pulang ke Indonesia, sebab keseluruhan surat-surat tersebut adalah bersifat 

sementara atau memang diperuntukkan bagi penduduk yang bukan berstatus sebagai warga 

negara Malaysia. Sementara Pasal 17 (j) tersebut men-syarat-kan bahwa paspor atau surat yang 

bersifat paspor dari negara asing tersebut haruslah yang masih berlaku. 

 

Terhadap penggunaan pasal 17 (k) UU No.62 Tahun 1958,  tidaklah serta merta dapat 

diberlakukan secara serampangan dan semena-mena hanya oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam 

persidangan ini. Sebagai Negara Hukum, apalagi Jaksa Penuntut Umum adalah aparat penegak 

hukum, yang tentunya harus patuh dan tunduk serta taat kepada hukum, sudah barang tentu dan 

sudah seharusnya, Jaksa Penuntut Umum, menghormati juga ketentuan-ketentuan sebagaimana 

yang diatur dalam PERATURAN PENUTUP, Pasal I, Pasal V dan Pasal VI UU yang sama yaitu 

UU No.62 Tahun 1958.  Pasal – pasal tersebut akan kami kutipkan sebagai berikut. 

Pasal I 

“Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Republik Indonesia 

dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain”. 
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Pasal V 

“Dari pernyataan – pernyataan keterangan yang menyebabkan diperolehnya atau hilangnya 

kewarganegaraan Republik Indonesia, oleh pejabat yang bersangkutan disampaikan salinan 

kepada Menteri Kehakiman”. 

 

Pasal VI 

“Menteri Kehakiman mengumumkan dalam Berita Negara nama – nama orang yang 

memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia” 

 

Dari ketentuan yang ada dalam pasal – pasal tersebut, sebagaimana yang terungkap dalam fakta – 

fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi persidangan yaitu : Lurah/Kepala 

Desa Cemani Mas Rochin bin Atmosuwirjo, Drs. Rusmanto bin Tjitro Dihardjo, yang 

sebelumnya menjabat Sekretaris Camat, Drs.Sarsito, MM selaku Pejabat kepala Kantor 

Catatan Sipil, Saksi Suparba Wijaya Amiarsa, pekerjaan Kepala Bidang Imigrasi KBRI di 

Malaysia, dibawah sumpah menerangkan bahwa, tidak pernah ada pejabat imigrasi yang pernah 

menyampaikan kepada Menteri Kehakiman bahwa Abu Bakar Ba’asyir telah kehilangan 

kewarganegaraan Indonesia. Tidak pernah ada pengumuman dalam Berita Negara oleh Menteri 

Kehakiman bahwa Abu Bakar Ba’syir telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dan bahkan 

saksi saksi tersebut dimuak persidangan menerangkan dibawah sumpah bahwa Abu Bakar 

Ba’asyir tidak pernah mengajukan permohonan pindah keluar negeri dan bahkan masih tetap 

tercatat dalam buku register kependudukan desa.  

 

Berdasarkan fakta fakta tersebut, bahwa Abu Bakar Ba’syir yang lahir, dibesarkan dan berjuang 

untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah masih berstatus warga negara 

Indonesia yang berada dalam wilayah Indonesia, dan tidak pernah menyatakan keinginan untuk 

melepaskan kewarganegaraan Indonesia yang dicintainya, yang dibuktikan dengan pulangnya 

Ustad Abu Bakar Ba’syir ke Indonesia dari misi Hijrah. Maka tuduhan bahwa Ustad Abu Bakar 

Ba’syir telah memberikan keterangan palsu adalah tidak terbukti. 

 

Oleh karena asumsi yang dijadikan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum secara sewenang 

wenang, yaitu selaku orang asing yang mengaku-ngaku sebagai warga negara Indonesia, tidak 

terbukti, maka kami tidak merasa perlu lagi untuk membahas perbuatan sebagaiman yang 

diancam dengan pasal  266 (1) KUHP.   Dengan demikian maka dakwaan tersebut haruslah 

dikesampingkan karena tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.   
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IV. 2.3. TENTANG DAKWAAN KETIGA  
 
Pasal 263  ayat (1) KUHP  
IV. 2.3.1. Pembahasan umum  
 
Majelis Hakim yang Mulia  

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati 

Hadirin pengunjung sidang yang juga kami hormati, 

 

Bahwa kami tidak sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum dalam surat tuntutannya 

mengenai Dakwaan Ketiga dengan alasan sebagai berikut : 

 
Mengutip pendapat Prof. SATOCHID KARTANEGARA seperti yang dikutip oleh Penuntut 

Umum mengenai pengertian membuat surat palsu.  

 
Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA : 

 
“ Pada perbuatan membuat secara palsu itu pada mulanya tidak terdapat sepucuk 

surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya 

bertentangan dengan kebenaran “ 

  
Jadi keadaan yang dinyatakan dalam surat “ palsu “ itu tidak benar (keadaan palsu). 

 
Dalam surat dakwaan, Terdakwa didakwa membuat surat palsu berupa : Satu lembar surat 

pernyataan yang ditanda-tangani oleh Terdakwa Abu Bakar al Abu Bakar Ba’asyir bin Abud 

Ba’asyir al Abdus Samad yang isi pokoknya menyatakan tidak pernah pindah alamat dari ngruki 

RT. 004/017, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukohardjo, Jawa Tengah, yang 

mana menurut Surat Dakwaan tersebut, keterangan Terdakwa adalah palsu, karena sejak 1985 s/d 

1999 Terdakwa bertempat tinggal atau  menetap di Malaysia. 

 
Titik permasalahan dalam dakwaan ini yang harus kita buktikan dalam persidangan adalah “ 

apakah benar Terdakwa Abu Bakar al Abu Bakar Ba’asyir bin Abud Ba’asyir al Abdus Samad 

tidak pernah pindah alamat dari Di Ngruki RT. 004/017, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, 

Kabupaten Sukohardjo, Jawa Tengah, sesuai dengan pernyataan Terdakwa “. 

 

Untuk memperoleh pembuktian suatu kebenaran material dari kasus perkara ini, pertama-tama 

kita harus mencari tahu pengertian kata “alamat” dan “ tempat tinggal”. 
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Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia  (susunan : WJS. Poerwadarminta, PN. Balai Pustaka, 

hal. 28 dan 1043 tahun 1976) pengertian dari : 

 
- Alamat adalah :  (1) tanda ; pertanda (sesuatu tanda akan terjadi sesuatu). 

              (2) sasaran, tujuan 

              (3) nama orang dan tempat yang jadi tujuan surat 

              (4) Adres, mis. alamat surat ini kurang terang 

              (5) beralamat, ada alamatnya  

 
- Tempat tinggal : (1) ruang (bidang, rumah, daerah dsb) yang didiami atau 

        ditinggali atau dimana sesuatu ada ; mis. tempat  

        kediaman, tempat tinggal. 

Dari pengertian tersebut diatas ternyata kata “alamat” tidak sama dengan kata “tempat tinggal”. 

 
Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : 

 
a. keterangan saksi dibawah sumpah (Lurah/Kepala Desa Cemani : Saksi Mas Rochin bin 

Atmosuwirjo) menyatakan Terdakwa belum pernah pindah alamat dari Desa Cemani, karena 

dalam buku register Kelurahan Desa Cemani belum ada catatan bahwa Terdakwa telah 

pindah alamat dari desa Cemani. 

 
b. Keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah pindah 

alamat. 

 
Dari alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan mengenai 

keterangan saksi-saksi : HILMI BAKAR, Ust. AFIF bin ABDUL MADJID, bahwa ABDULLAH 

SUNGKAR dan Terdakwa, pada tahun 1985 s/d 1999 Terdakwa bertempat tinggal dan berdiam 

di Malaysia bukan di Ngruki RT. 004/017, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten 

Sukohardjo, Jawa Tengah. 

 
Jadi jelaslah bahwa pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut membuktikan tempat 

tinggal Terdakwa antara tahun 1985 s/d 1999, bukan membuktikan pindah alamat. 

 
Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian “alamat” tidak sama dengan “tempat 

tinggal” . jadi tempat tinggal bisa juga disebut sebagai alamat seseorang, tetapi alamat belum 

tentu menyatakan tempat tinggal seseorang “ 
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Dalam persidangannya Jaksa Penuntut Umum telah salah menafsirkan kata “alamat” sebagaimana 

yang tertulis pada surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut. 

 
Dari uraian kami tersebut diatas telah terungkap fakta hukum sebagai berikut : 

 
a. Bahwa antara tahun 1985 s/d 1999 Terdakwa Abu Bakar al Abu Bakar Ba’asyir bin Abud 

Ba’asyir al Abdus Samad, bertempat tinggal di Malaysia. 

 
b. Bahwa antara tahun 1985 s/d 1999 Terdakwa Abu Bakar al Abu Bakar Ba’asyir bin Abud 

Ba’asyir al Abdus Samad mempunyai alamat ganda (mempunyai lebih dari satu alamat) 

yaitu : 

⇒ 

⇒ 

Di Ngruki RT. 004/017, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukohardjo, 

Jawa Tengah, dan  

 
Di Malaysia. 

Bahwa keadaan yang dinyatakan oleh Terdakwa Abu Bakar al Abu Bakar Ba’asyir bin Abud 

Ba’asyir al Abdus Samad yaitu tidak pernah pindah alamat dari Ngruki, Desa Cemani, 

Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukohardjo seperti tersebut dalam Dakwaan Ketiga adalah benar 

dan tidak palsu. 

 
IV. 2.3.2  Pembahasan Khusus  
 
Majelis Hakim yang mulia 
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat 
Terdakwa yang kami hormati  
Dan pengunjung sidang yang juga kami hormati 
 
Terhadap dakwaan Primair ketiga Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kami 

tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena dakwaan Primair ketiga tidak terbukti 

dengan sah dan meyakinkan. 

Adapun Unsur-Unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah, 

1. Barang siapa ; 

2. Membuat secara palsu atau memalsukan ; 

3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan 

hutang atau ; 

4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan ; 
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5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian ; 

 
Ad 1.  Tentang unsur  “ barang siapa “ 

 
Bahwa barang siapa yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa bernama Abu Bakar 

al Abu Bakar Ba’asyir bin Abud Ba’asyir al Abdus Samad, bahwa identitas Terdakwa dalam 

dakwaan dan dalam tuntutan, kami Pembela berpendapat unsur “ barang siapa “ dalam dakwaan 

Primair tidak terbukti. 

 
Ad 2. Unsur “ membuat secara palsu atau memalsukan “

 
Dalam unsur ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan antara surat pernyataan yang dibuat dan 

ditanda-tangani dengan fakta sebenarnya adalah “ tidak sesuai atau dengan  kata lain adalah palsu 

“., karena dalam surat pernyataan disebutkan “ belum pernah pindah alamat dari Desa Cemani “ 

padahal menurut fakta yang sebenarnya adalah Terdakwa sudah pernah pindah alamat, setidak-

tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 1985 s/d 1999 yaitu beralamat di Malaysia 

(berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal 157) 

 
Didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP tersebut diatas itu, 

pembentuk Undang-Undang ternyata telah tidak mensyatakan keharusan adanya unsur 

kesengajaan atau unsur Opzet pada diri Pelaku, hingga timbul pertanyaan ? apakah tindak pidana 

yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP itu harus 

dilakukan dengan sengaja atau tidak ?. 

 
Menurut Prof. Van Hamel, jika didalam satu rumusan ketentuan pidana itu disyaratkan suatu 

bijkomend oogmerk atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang 

dimaksudkan didalamnya itu harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu 

tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. 

 
Yang dimaksudkan dengan bijkomend oogmerk pada tindak pidana pemalsuan surat yang 

dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP itu ialah 

maksud untuk mempergunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk 

membuat orang lain mempergunakan surat tersebut. 

 
Dari pendapat Prof. Van Hamel tersebut diatas, kiranya orang dapat mengetahui bahwa tindak 

pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 

ayat 1 KUHP itu sesungguhnya merupakan suatu Opzettelijk delict atau merupakan suatu tindak 
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pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, hingga untuk dapat menyatakan seseorang yang 

didakwa melakukan tindak pidana melakukan pemalsuan surat seperti yang dimaksudkan didalam 

ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP itu terbukti telah melakukan tindak 

pidana tersebut dengan sengaja, maka didepan sidang Pengadilan yang memeriksa dan mengadili 

orang tersebut, baik Hakim maupun Pununtut Umum harus dapat membuktikan tentang : 

 
1. Adanya kehendak pada Terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu 

surat ; 

 
2. Adanya pengetahuan pada Terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan 

itu merupakan suatu surat ; 

a. yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau 

b. yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan. 

 
3. Adanya maksud pada Terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat tersebut sebagai surat 

asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia 

buat secara palsu atau yang ia palsukan ; 

 
4. Adanya pengetahuan pada Terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu 

atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian. 

(Drs. P. A. F LAMINTANG, SH., didalam bukunya Delik-Delik Khusus, kejahatan-kejahatan 

membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan 

peradilan. Penerbit CV. Mandar Maju 31 Februari 1991, Bandung hal 10) 

 
Bahwa dari pendapat Drs. P. A. F LAMINTANG, SH., maka kami sebagai Pembela hukum tidak 

sependapat dengan Jaksa Penuntut umum, karena dari alat-alat bukti berupa surat-surat maupun 

dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah masih terdaftar sebagai 

penduduk Desa Cemani sesuai keterangan saksi Mas Rochin bin Atmo Sueirjo dibawah sumpah, 

menerangkan ; 

 
- Bahwa saksi Drs. Sarsito, MM, menerangkan bahwa apabila dalam mengajukan Permohonan 

KTP ternyata memberikan keterangan yang tidak benar, maka KTP yang sudah diterbitkan 

dapat dicabut. 

- Bahwa benar KTP atas nama Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2002, dikeluarkan sesuai data 

yang dibawa oleh Cmat dan setelah kelengkapan yang dipersyaratkan ternyata telah dipenuhi. 
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- Bahwa benar KTP harus dicabut apabila surat keterangan yang dilampirkan sebagai 

persyaratan adalah palsu. 

- Bahwa benar KTP atas nama Terdakwa dibuat dikantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 

Sukoharjo, sedangkan tanda tangan Camat yang ada pada KTP adalah cap. 

- Bahwa benar, saksi yakin Terdakwa belum pindah alamat dari Desa Cemani, karena dalam 

register di Kelurahan belum ada catatan bahwa Terdakwa telah pindah dari Desa Cemani. 

- Bahwa dari alat-alat bukti berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan tidak ada alat 

bukti surat keterangan yang menyatakan Terdakwa pindah dari desa Cemani ke Malaysia. 

- Bahwa sebenarnya yang terungkap dipersidangan yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 

09/06/5095, atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Sukoharjo tanggal 1 Januari 1982 dan 

masa berlakunya s/d tanggal 31 Desember 1984 telah berakhir. 

- Bahwa Terdakwa meminta tolong untuk mengurus KTP dan Kartu Keluarga kepada saksi 

Solichin yang sudah habis masa berlakunya tahun 1984. 

- Bahwa saksi Solichin menemui Mas Rochin bin Atmo Suwirjo, sebagai pejabat Kepala Desa 

Cemani sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang. 

- Bahwa permohonan KTP atas nama Terdakwa diteruskan ke Kantor Kecamatan yang 

ditangani oleh saksi Drs. Rusmanto bin Tjitro Dihardjo, yang sebelumnya menjabat Sekretaris 

Camat. Kemudian saksi Drs. Rusmanto bin Tjitri Dihardjo, menyatakan surat pernyataan 

belum pernah pindah alamat yang ditanda tangani Terdakwa dimintakan oleh saksi kepada 

Terdakwa, karena KTP lama sudah lama berakhirnya, dan karena ada petunjuk dari Kabupaten 

berdasarkan Perda No. 35 tahun 2000 dan kebijakan dari Kantor Kependudukan dan catatan 

sipil. 

- Bahwa kemudian ada keterangan saksi Drs. Sarsito, MM., selaku Pejabat kepala Kantor 

Catatan Sipil, menerangkan dibawah sumpah : (KTP) Kartu Tanda Penduduk atas nama 

Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2002, dikeluarkan sesuai data yang dibawa oleh Camat dan 

setelah kelengkapan yang dipersyaratkan ternyata telah dipenuhi. 

- Bahwa saksi Drs. Sarsito, MM, menyatakan KTP (kartu Tanda Penduduk) harus dicabut 

apabila surat keterangan yang dilampirkan sebagai persyaratan adalah palsu. 

- Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama 

Terdakwa dikeluarkan Pejabat Kepala Kantor Catatan Sipil yang berwenang. 

- Bahwa surat pernyataan Terdakwa belum pernah pindah alamat dari Desa Cemani, adalah 

tidak palsu. 

- bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa tidak pernah dicabut oleh Kantor Catatan 

Sipil atau Camat Grogol, Kabupaten Sukoharjo. 
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Bahwa kami Pembela Hukum berpendapat, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, atas perbuatan 

Terdakwa tidak terbukti melakukan “membuat secara palsu atau memalsukan “.       

 
Ad 3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perkataan atau suatu 

pembebasan hutang atau ; 

 
Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan belum pernah pindah alamat dari Desa Cemani, 

adalah dalam rangka Permohonan KTP yang dimiliki Terdakwa sebelumnya, masa berlakunya 

tanggal 31 Desember 1984, telah berakhir pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. 

 
Bahwa surat pernyataan Terdakwa tersebut diatas, adalah merupakan syarat berdasarkan Perda 

No. 35, tahun 2000 dan kebijaksanaan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. 

 
Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan KTP No. 1127081708380002, tertanggal 22 Agustus 

2002 dari Kantor Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukohardjo, adalah memenuhi prosedur dan 

berdasarkan peraturan daerah. 

 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka unsur yang dapat menimbulkan 

sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, telah terbukti tetapi tidak 

bertentangan dengan ketentuan Perda No. 35 tahun 2000 

 
Ad.4. Unsur suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan. 
 
Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan 

surat-surat alat bukti, adalah sebagai berikut : 

 
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa minta tolong untuk mengurus KTP (Kartu 

Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga kepada saksi Solichin yang sudah habis masa 

berlakunya tahun 1984. 

 
- Bahwa saksi Solichin menemui saksi Mas Rochin bin Atmo Suwirjo, sebagai Pejabat Kepala 

Desa Cemani sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang. 

 
- Bahwa dalam rangka permohonan KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut, berdasarkan Perda 

No. 35 tahun 2000 dan Kebijaksanaan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Sukjohardjo, Jawa Tengah, saksi meminta dilampirkan surat pernyataan 

Terdakwa belum pernah pindah alamat dari Desa Cemani. 
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- Bahwa Terdakwa kemudian membuat surat peryataan belum pernah pindah alamat dari Desa 

Cemani. 

 
- Bahwa ternyata KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Terdakwa, tertanggal 20 Agustus 

2002 dikeluarkan sesuai data yang dibawa oleh Camat Grogol, Kabupaten Sukohardjo, Jawa 

Tengah setelah kelengkapan yang dipersyaratkan ternyata telah dipenuhi. 

 
- Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas, surat pernyataan Terdakwa yang menerangkan 

Terdakwa belum pernah pindah alamat dari Desa Cemani adalah tidak palsu. 

 

- Bahwa supaya dapat dihukum menurut Pasal 263 ayat 1 KUHP, surat peryataan Terdakwa 

itu harus dengan maksud akan dipergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat 

itu seoalah-olah asli dan tidak dipalsukan. 

 
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka unsur suatu surat yang dimaksud 

untuk membuktikan suatu kenyataan, adalah telah terbukti,tetapi tidak merupakan perkara 

tindak pidana seperti apa yang didakwa dan dituntut Jaksa Penuntut Umum. 

 
Ad 5. Unsur penggunannya dapat menimbulkan suatu kerugian. 

 
- Bahwa kami Tim Hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan 

kerugian penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyebabkan dipersulitnya 

pemeriksaan oleh Penyidik. 

 
- Bahwa surat pernyataan Terdakwa belum pernah pindah alamat dari Desa Cemani adalah 

tidak palsu. 

 
- Bahwa surat pernyataan Terdakwa belum pernah pindah alamat dari Desa Cemani, adalah 

merupakan bahagian lampiran dan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka permohonan 

KTP (Kartu Tanda Penduduk) berdasarkan Perda No. 35  tahun 2000. 

 
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 

1127081708380002, tanggal 22 Agustus 2002, dari Kantor Kecamatan Grogol, Kabupaten 

Sukohardjo, Jawa Tengah. 
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- Bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa tertanggal 22 Agustus 2002 yang 

dikeluarkan Kantor Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukohardjo, Jawa Tengah tidak ada 

menimbulkan kerugian material dan juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, 

kehormatan dan sebagainya. 

 
- Bahwa sebagai warga negara yang baik, justru KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa 

yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukohardjo, Jawa Tengah 

adalah merupakan keharusan bagi Kantor Kecamatan dan Kelurahan bagi warga negaranya 

untuk mendapatkan identitas selaku Penduduk di Ngruki RT. 004/017, Desa Cemani, 

Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukohardjo, Jawa Tengah. 

 
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka unsur penggunaan dapat 

menimbulkan suatu surat kerugian, adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 

 
Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan uraian-uraian diatas, maka Pasal 263 ayat 1 KUHP 

Pidana yang Didakwa Jaksa Penuntut Umum maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 

berdasarkan Analisa Yuridis kami Tim Hukum, salah satu unsur dari Pasal 263 ayat 1 KUHP 

tidak terbukti, maka tindak pidana yang diuraikan dalam Dakwaan Ketiga tidak terbukti, dengan 

sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.   

  

IV. 2.4. TENTANG DAKWAAN KEEMPAT 

IV.2.4.1. Primair 

Pasal 53 UU Nomor 9 tahun 1992 

Majelis Hakim yang Mulia 
Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat 
Terdakwa yang kami hormati 
Pengunjung sidang Yang juga kami hormati 
 
Sebelum kami menguraikan analisa yuridis dakwaan IV Jaksa Penuntut umum, kami merasa 

perlu mengoreksi profesionalitas jaksa penuntut umum dalam membuat argumen untuk 

membuktikan unsur-unsur tuntutan dalam pasal 53 UU Nomor 9 tahun 1992. 

 
Pada halaman 167 Tuntutan  Jaksa Penuntut Umum, alenia pertama, jaksa penuntut umum 

menyatakan " bahwa walaupun dalam hal ini terdapat keterangan ahli a de charge Prof. Dr. 

Muladi, SH yang menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal IV Peraturan Penutup 

dari Undang-undang Nomor  62 tahun 1958,  Menteri Kehakiman belum pernah dst………". 
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Bahwa dalam penulisan argumen dalam alenia pertama halaman 167, yaitu pasal IV Peraturan 

penutup, jaksa Penuntut umum telah salah menuliskan pasal, seharusnya kalimatnya adalah 

"…….sesuai dengan ketentuan pasal VI Peraturan penutup dari Undang-undang Nomor 62 tahun 

1958 dst……(vide alenia pertama halaman 167)". 

 
Bahwa dari uraian diatas, jaksa penuntut umum telah memperlihatkan ketidakcermatan dan 

ketelodorannya sehingga adalah hal yang pantas jika kapasitas dan kemampuan inteletual Jaksa 

Penuntut Umum patut untuk dipertanyakan.   

 
Bahwa dalam BAB VII Pembahasan Yuridis Dakwaan Keempat primair, Jaksa penuntut umum 

menyatakan klien kami terbukti memenuhi unsur: 

1. Selaku orang asing  

2.  Yang berada diwilayah Indonesia secara tidak sah. 

 
Berdasarkan hal tersebut maka kami Tim Pembela, menolak dalil-dalil yang diajukan Jaksa 

Penuntut  Umum tersebut, dengan alasan sebagai berikut : 

 
Unsur Orang Asing 

Terhadap tuntutan ini kami dari tim Pembela hukum membantah dan menyatakan bahwa dalil 

yang dipakai jaksa penuntut umum untuk membuktikan klien kami sebagai orang asing adalah 

salah, menyesatkan dan mencerminkan tindakan yang sewenang - wenang. 

 
Klien kami Ustad Abu Bakar Ba'asyir dilahirkan sebagai orang yang memiliki kewarganegaraan 

Indonesia, fakta yang terungkap dipersidangan, Ustad Abu Bakar ba'asyir adalah orang Indonesia 

asli yang dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1938 di Jombang, bertempat tinggal di Ngruki 

RT.004/017, desa Cemani, Kecamatan Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah Indonesia. Hal ini diakui 

oleh Jaksa penuntut umum  baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutannya. 

 
Dengan demikian, berdasarkan pasal 1 huruf a, UU Nomor  62  tahun 1958 tentang kewarga-

negaraan Republik Indonesia, yang menyatakan : 

 
"Warga negara republik Indonesia adalah: 

a. orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian 

dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga 

negara Republik Indonesia.  
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Maka dari ketentuan tersebut, Klien kami tidak perlu diragukan lagi sebagai warga negara 

Indonesia, dimana sepanjang hidupnya yang bersahaja sebagai muslim yang baik telah 

mengabdikan hidupnya untuk mengamalkan ilmu-ilmu agamanya kepada santri-santrinya, demi 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan bentuk perwujudan dari kecintaan seorang 

ustad terhadap bangsa dan negaranya. 

 
Hal ini sejalan pula dengan ketentuan pasal I Peraturan Penutup UU Nomor 62 tahun 1958 yang 

menyatakan " Seorang warga negara Republik Indonesia yang berada didalam wilayah 

Republik Indonesia dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain". 

 
Jaksa Penuntut umum telah secara sewenang-wenang menafsirkan pasal 17 UU No. 62 tahuin 

1958, dimana jaksa penuntut umum menyatakan bahwa penetapan/izin menteri kehakiman secara 

limitatif untuk  seseorang yang kehilangan kewarganegaraan (Indonesia) hanya dalam hal 

sebagaimana yang disebut dalam pasal 17 huruf a, e, f dan g). Sedangkan untuk ketentuan 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 huruf b, c, d, h, I, j, k, seseorang dapat kehilangan 

kewarganegaraannya (Indonesia), tanpa memerlukan penetapan (izin) dari menteri kehakiman. 

 
Dalil Jaksa penuntut umum tersebut, hanya melihat sepotong-sepotong dan mengambil pasal-

pasal yang menguntungkan saja. Argumen tersebut sama sekali mengabaikan prinsip kepastian 

hukum dan perlindungan kepada seorang warga negara, sebagaimana yang harusnya dilakukan 

oleh negara yang modern, negara yang memberikan perlindungan hukum dan politik dan 

memenuhi hak hak warga negaranya,  termasuk hak seseorang untuk mendapatkan status sebagai 

warga negara sebagimana yang tercantum dalam konstitusi kita, yaitu pasal 28D, yang merupakan 

hukum tertinggi.  

 
Jaksa Penutut Umum sama sekali tidak  melihat bahwa ketentuan pasal V dan VI Peraturan 

Penutup UU Nomor 62 tahun 1958, yang merupakan ketentuan yang bersifat limitatif untuk 

keseluruhan UU No. 62 Tahun 1958, mengenai nama - nama orang yang memperoleh atau 

kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. 

  
Dalam ketentuan  pasal V peraturan penutup UU No. 62 tahun 1958, menyatakan : "Dari 

pernyataan-pernyataan keterangan yang menyebabkan diperolehnya atau hilangnya kewarga 

negaraan Republik Indonesia, oleh pejabat yang bersangkutan disampaikan salinan kepada 

menteri kehakiman". 
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Sedangkan ketentuan pasal VI peraturan penutup UU No. 62 tahun 1958,    menyatakan : 

"Menteri Kehakiman mengumumkan dalam Berita Negara nama-nama orang yang 

memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia". 

 
Dari ketentuan dalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa keharusan mengumumkan tersebut 

bersifat wajib dan yuridis formal, sebab Menteri Kehakiman mengumumkan dalam Berita Negara 

yang berstatus sebagai dokumen resmi yang merupakan bukti autentik bahwa seseorang telah 

mendapatkan atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. 

 
Dari Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang terdiri dari : 

1. Keterangan saksi-saksi, yaitu : 

Saksi Suparba Wijaya Amiarsa, pekerjaan Kepala Bidang Imigrasi KBRI di Malaysia,  

dibawah sumpah menyatakan bahwa benar tidak pernah ada pengumuman  yang 

dilakukan oleh menteri Kehakiman mengenai orang yang kehilangan 

kewarganegaraannya., 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Saksi  Drs. Masrohim bin Atmosuwiryo yang menjabat Lurah desa Cemani, dibawah 

sumpah  menyatakan bahwa : 

♦ benar terdakwa tetap menjadi warga cemani, dan menurut data dikelurahan Terdakwa 

belum pernah minta surat pindah dan masih  terdaftar dalam buku register 

kependudukan  desa Cemani  

♦ Tidak ada data yang menyatakan terdakwa pernah meninggalkan desa, yang berarti 

terdakwa masih penduduk desa Cemani. 

Saksi ahli, A decharge Prof. Dr. Muladi dibawah sumpah menyatakan bahwa  sesuai 

dengan ketentuan Pasal VI peraturan penutup UU No. 62 tahun 1958 , menteri 

Kehakiman  belum pernah mengumumkan dalam berita negara nama-nama orang yang 

pernah kehilangan kewarganegaraan  Republik Indonesia. 

 
Keterangan saksi-saksi tersebut jelas membantah bahwa klien kami adalah orang asing. 

Berdasarkan keterangan saksi Suparba Amiarsa, dan saksi ahli Prof Dr. Muladi yang relevan 

dengan ketentuan pasal VI Peraturan Penutup  UU Nomor 62 tahun 1958, dimana tidak 

pernah ada pengumuman dalam berita negara yang dibuat oleh  menteri kehakiman yang 

menerangkan klien kami telah kehilangan kewarganegaraannya. Ini berarti Klien kami 

bukanlah orang asing sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. 

 
2. Mengenai barang-barang bukti yang diajukan adalah : 
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Photo copy surat permintaan Kad Pengenalan bagi orang yang baru sampai atas nama Abdus 

Samad bin Abud tangal 27 Mei  1986, 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Photo copy Daftar Permohonan Kad Pengenalan No. 02991391 atas nama Abdus Samad  bin 

Abud tanggal 22 Juli 1992, 

Photo copy kartu penduduk tetap No. 380817-71-5017 atas nama Abdus Samad, 

Photo Copy Permohonan untuk surat akuan pengenalan atas nama Abdus Samad bin Abud. 

 
Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa penunut Umum, perlu kami berikan catatan 

penting bahwa semua barang bukti yang diajukan berkaitan dengan status klein kami tersebut 

hanyalah berupa hard copy dari print out komputer, bukan merupakan formulir resmi yang 

dapat dijadikan bukti autentik sebagaimana ketentuan hukum acara pidana.  

Menurut ketentuan pasal 187 KUHAP  yang menyatakan bahwa : 

" Surat sebagaimana yang tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, disebut atas sumpah 

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : 

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar , dilihat atau yang dialaminya 

sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat 

oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 

jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. 

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat  berdasarkan keahliannya 

mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secar resmi daripadanya, 

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 

pebuktian yang lain. 

 
Pada umumnya "surat"  yang dimaksud dalam 187 KUHAP adalah : surat yang termasuk 

akta-akta autentik yang tercantum pada pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Perdata yakni suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat 

oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta 

itu dibuatnya, misalnya : akta notaris, Putusan/penetapan hakim, berita acara-berita acara dan 

lain sebagainya. (Leden Marpaung, SH, dalam bukunya yang berjudul Proses Penanganan 

Perkara Pidana, bagian pertama Penyidikan dan Penyelidikan, penerbit Sinar Grafika, 

Jakarta, 1992, halaman 39). 
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Sepanjang persidangan Jaksa penuntut tidak pernah mengungkapkan adanya surat lain 

dalam bentuk resmi dan  akte autentik sebagaimana ketentuan pasal 187 KUHAP dan pasal 

1868 KUH Perdata. Jaksa penuntut dimuka persidangan hanya mengajukan bukti berupa 

photo copy print out dari Komputer, maka dengan demikian keabsahaan dan validitas  barang 

bukti yang diajukan jaksa sekali lagi harus diragukan keabsahannya. 

  
♦ Dalam pembuktian terhadap status kewarganegaraan klien kami, Jaksa Penuntut Umum tidak 

mampu membuktikan dimuka persidangan bukti berupa surat pernyataan keterangan yang 

menyebabkan hilangnya kewarganegaraan klien kami dari pejabat yang berwenang yang 

disampaikan kepada menteri kehakiman (ketentuan pasal V Peraturan Penutup UU No 62 

tahun 1958), dan Pengumuman dalam Berita Negara tentang nama orang yang memperoleh 

atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (sebagaimana ketentuan Pasal VI 

Peraturan penutup UU Nomor 62 tahun 1958). Jaksa Penuntut Umum dalam persoalan status 

kewarganegaraan seseorang, bukanlah dapat bertindak sebagai pejabat yang berwenang untuk 

menentukan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.  

 
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dan fakta-fakta yang dihadapkan dimuka persidangan 

maka menurut kami unsur orang asing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 

 
Bahwa antara unsur kesatu (unsur orang asing) dan unsur kedua (unsur berada diwilayah 

Indonesia secara tidak sah) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 UU No. 9 tahun 1992, 

adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Perlunya pembuktian "berada diwilayah 

Indonesia secara tidak syah" merupakan post factum setelah dibuktikannya unsur orang asing. 

Apabila unsur orang asing tidak terbukti maka keberadaan seseorang yang berstatus sebagai WNI 

dalam wilayah Republik Indonesia adalah sah menurut hukum dan konstitusi. 

 
Dengan demikian unsur berada diwilayah Indonesia secara tidak sah tidak terbukti. 

 
Bahkan dalam pembukaan UUD 1945 dalam alenia keempat, adalah kewajiban negara Republik 

Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk warga negaranya. 

 

Maka kami dari Tim Pembela menyatakan bahwa Klien kami tidak bersalah secara sah dan 

meyakinkan sebagaimana dakwaan keempat primer. 
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IV. 2.4.2  Subsidair  

Pasal 48 UU Nomor 9 tahun 1992 

Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan keempat subsidair sebagaimana 

ketentuan pasal 48 UU nomor 9 tahun 1992, kami Tim Pembela Abu Bakar Ba'asyir, tidak akan 

menguraikan unsur pasal dakwaan tersebut satu persatu. 

 
Dengan merujuk pada keterangan saksi ahli ade charge, mantan menteri kehakiman, Prof. Dr. 

Muladi, SH, didalam persidangan menerangkan dengan tegas  bahwa pemerintah pada saat itu 

(saat beliau menjabat sebagai menteri kehakiman), telah meberikan amnesti terhadap mereka 

yang sedang dihukum atau sedang dalam diproses berdasarkan ketentuan UU. No.11.Prp.tahun 

1963 tentang tindak pidana subversif. 

 
Amnesty adalah hak Prerogratif Presiden sebagaimana ketentuan UUD 1945. Adapun pengertian 

Amnesty berdasarkan Kamus Istilah Aneka Hukum (Karangan Prof. Drs. Cst. Kansil, SH dan 

Christine S.T.Kansil,S.H., M.H, halaman 206) adalah penghapusan hukuman, semua akibat 

hukum pidana terhadap orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana dihapuskan. 

 
Bahwa klien kami ustad Abu Bakar Ba'asyir adalah salah seorang warga negara Indonesia yang 

mendapatkan amnesty dari Presiden Republik Indonesia berkaitan dengan tuduhan telah 

melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan UU. No.11.Prp.tahun 1963 tentang tindak 

pidana Subversif. 

 
Pemberian Amnesty tersebut memiliki konsekwensi hukum yaitu menghapus keseluruhan 

peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tindak subversif yang dituduhkan terhadap klien kami 

Ustad Abu Bakar ba'asyir, termasuk dan tidak terbatas pada proses keluar masuknya Ustad Abu 

Bakar Ba'asyir dari Hijrah ke Malaysia dan kembali lagi ke Indonesia dan pembuatan kartu tanda 

penduduk. 

 
Karena hal tersebut merupakan proses pemulihan konkret hak-hak klien kami sebagai warga 

negara Republik Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh Amnesty itu sendiri. 

 
Oleh karena itu, secara keseluruhan, apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik 

dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, sebagaimana dalam dakwaan kedua, ketiga dan 

keempat primer dan keempat subsider, adalah mengada-ada dan hanyalah mencari-cari alasan 

agar Ustad Abu Bakar Ba’asyir dapat dijebloskan ke penjara semata. Kesan ini tidak dapat 

dipungkiri oleh siapapun yang menyaksikan drama persidangan ini, yang dimulai dari desas desus 
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dan pernyataan oleh salah seorang seorang pemimpin negara otoriter bernama Singapura, yang 

negaranya sendiri merupakan surga pelarian para koruptor dan penyelundup. 

 110



BAB V Pledoi ABB - Kesimpulan 

V. KESIMPULAN 
 

Majelis Hakim yang kami Muliakan, 
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, 
dan segenap hadirin sidang. 
 
Akhirnya, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa kesimpulan dari Pledoi ini sebagai berikut : 
Pertama kali dalam Kesimpulan ini, kami harus menyampaikan suatu kekhawatiran bahwa sidang 
pengadilan ini jelas akan disesatkan oleh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat manipulatif 
dalam penyajian fakta-fakta hukumnya. Pemotongan dan penambahan keterangan Saksi-saksi jelas 
merupakan suatu cara untuk menampilkan keadaan yang seakan-akan benar mendukung tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum telah dengan sengaja mengangkat suatu kesaksian de 
auditu atau dalam pengertian Hukum Internasional sebagai kesaksian “hearsay” sebagai sebuah fakta. 
Perkiraan, opini, katanya, tak pasti, diberitahu teman, dari hasil omong-omong dan lain 
sebagainya disembunyikan, sehingga seakan-akan para Saksi mengetahui sendiri bahwa Terdakwa, 
Al Mukarom Ustadz Abubakar Ba’asyir adalah Amir Jemaah Islamiah. Tidak cukup saksi yang bisa 
mengatakan suatu peristiwa sebagai fakta bahwa beliau adalah Amir Jemaah Islamiah, misalnya 
Memimpin rapat, Memberi perintah, atau apapun dalam kedudukannya sebagai seorang Amir. 
 
Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pun gagal membuktikan mengenai apa itu Organisasi JEMAAH 
ISLAMIYAH, ada atau tidak, bagaimana strukturnya, dan yang paling penting apa aktivitasnya. 
Khusus mengenai aktivitas ini, Jaksa Penuntut Umum hanya mengutip keterangan beberapa saksi 
bahwa Jemaah Islamiyah itu bertujuan menegakkan Daulah Islamiyah tetapi sama sekali tidak ada 
satu saksipun menerangkan adanya aktivitas nyata yang bisa ditafsirkan sebagai tindakan permulaan 
pelaksanaan. 
 
Hal yang terpenting, Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan aktivitas AKTIF Terdakwa sehingga 
beliau bisa dikatakan sebagai Pemimpin atau Perencana Makar. Tidak ada satupun saksi apalagi bukti 
lain yang menunjuk suatu peristiwa hukum bahwa Terdakwa memiliki aktivitas nyata sehingga dapat 
menunjukkan beliau adalah Pemimpin dan Perencana Makar. Jaksa Penuntut Umum menunjukkan 
keaktifan Terdakwa berdasarkan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai Amir 
Jemaah Islamiyah (quad non)  menurut PUPJI bukan hal-hal yang nyata-nyata dilakukannya.  
 
Kemudian dapat disimpulkan pula bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan seluruh 
dakwaannya kecuali dengan pola Imaginatif dan Manipulatif dengan harapan mampu membentuk 
Opini yang memojokkan Terdakwa. Besarnya hukuman penjara yang dituntut yaitu 15 (Lima belas 
tahun) justru membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum ingin memojokkan Majelis Hakim untuk 
menerima dakwaan dan sama sekali menutup kemungkinan memutus bebas Terdakwa. Karena opini 
publik akan terbentuk apabila sampai Majelis Hakim berani memutus bebas Terdakwa, dapat dibentuk 
opini, bagaimana mungkin seseorang yang dituntut 15 (lima belas) tahun lalu dibebaskan. Sungguh 
suatu Taktik yang mudah ditebak walaupun kadangkala sulit dilakukan bagi mereka yang masih 
menjunjung tinggi profesionalitas dalam penegakkan hukum. 
 
Selanjutnya kesimpulan kami terhadap butir per butir dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum adalah sebagai berikut : 
 
Bahwa untuk Dakwaan Kesatu Primair, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan 
Dakwaannya secara sah dan meyakinkan. Uraian Jaksa Penuntut Umum yang Imaginatif dan 
Manipulatif saja sudah cukup membuktikan hal-hal yang diuraikan sama sekali tidak logis, oleh 
karenanya sesuatu yang tidak logis sama sekali tidak meyakinkan. Belum lagi berdasarkan analisa 
yuridis yang telah disampaikan dimuka, Dakwaan Kesatu Primer Jaksa Penuntut Umum banyak 
bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Bahwa untuk Dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak bisa menunjuk fakta hukum 
yang meyakinkan adanya tindakan-tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur delik. Setidak-tidaknya 
unsur utama yang dikatakan kepalsuan yaitu Kewarganegaraan Terdakwa, sama sekali tidak terbukti, 
karena tuduhan hilangnya kewarganegaraan Terdakwa tidak terjadi, mengingat masih kurangnya 
syarat formal untuk itu. Ganjalan ini juga berlaku untuk menyatakan Dakwaan Keempat sama sekali 
tidak memiliki pembuktian yang sah dan meyakinkan. 
 
Bahwa untuk Dakwaan Ketiga, Jaksa Penuntut Umum gagal merangkai peristiwa hukum yang terjadi 
dengan unsur delik yang disyaratkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Keberanian Jaksa Penuntut 
Umum mempersamakan alamat dengan tempat tinggal memperoleh catatan khusus dari kami. Karena 
apabila pengertian ini diterima dan disahkan Majelis Hakim dalam putusannya, nanti akan terjadi 
dimana para pihak dalam Perjanjian dan Kontrak-kontrak dagang yang telah memilih alamat tetap dan 
tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, harus pindah bertempat tinggal semua 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
 
Bahwa untuk Dakwaan Keempat, cukup saja kami simpulkan sebagaimana dakwaan kedua diatas. 
 
Akhirul kalam, kepada Mejelis Hakim yang terhormat, kami meminta agar menolak seluruh dalil – 
dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala 
dakwaan. Atau setidak tidaknya memberikan putusan yang se-adil-adilnya. 
 
Wassallamu alalikum wr.wb 
 
Jakarta, 21 Agustus 2003 
 
Hormat Kami 
Tim Pembela Abu Bakar Ba’syir 
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